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um material com a identidade da rede

Prezado educador,

É com imensa alegria e satisfação 
que a Secretaria Municipal da Educação 
compartilha com a comunidade educati-
va os Cadernos Pedagógicos de Língua 
Portuguesa e de Matemática do Progra-
ma Nossa Rede – Ensino Fundamental I. 
Esse material foi construído a várias 
mãos, na certeza de que nossos estu-
dantes podem ler o mundo para escre-
ver a vida. Ele tem como fios e tramas 
os sonhos, as utopias e o trabalho dos 
educadores de Salvador para reinven-
tar a escola como espaço de apren-
dizagem para todos. A publicação de 

Diretrizes Curriculares Municipais e de 
materiais pedagógicos, a realização da 
formação continuada de educadores 
e a avaliação escolar compõem o es-
copo desse programa. Tudo isso para 
transformar nossa realidade educacio-
nal e garantir os direitos de aprendiza-
gem de cada um dos estudantes da 
nossa rede.   

No conjunto, são 40 cadernos pe-
dagógicos destinados aos estudantes 
do 1º ao 5º ano – 20 de Língua Por-
tuguesa e 20 de Matemática – e 40 
volumes para os professores. Essa 
produção realizou-se com a escuta 
das vozes dos educadores, por meio 

Este caderno foi construído 
a várias mãos e tem 
como fios os sonhos 
dos educadores  
do município

apresentação
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71º BIMESTRE

de Grupos de Trabalho e da platafor-
ma virtual, e considerou a identidade 
e a autonomia da rede municipal como 
protagonistas do projeto político-peda-
gógico. Esse protagonismo revelou-se 
no investimento ético, cognitivo e afe-
tivo de professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores escolares, 
que assumiram a responsabilidade de 
produzir, em regime colaborativo, esse 
material. Destacam-se, nesse sentido, 
três características dos cadernos: a 
adequação pedagógica e didática às 
identidades educacionais e culturais de 
Salvador, a atenção às demandas de 
aprendizagem dos estudantes e a ino-
vação pedagógica com referências da 
legislação e das pesquisas didáticas. 

Fazer a formação continuada e dis-
ponibilizar materiais pedagógicos con-
textualizados nos ritmos, nas cores, 
nos sabores, nos saberes e nas rubri-
cas culturais da nossa cidade é um ca-
minho para que as transformações as-
sinaladas nas metas para a educação 
municipal se concretizem nos projetos 
educativos de cada escola. A urdidura 
de tais projetos se dá, sobremaneira, 
nas conexões que aproximam os pro-
fissionais e os interligam em nome de 
aprimorar a educação pública. Está em 
nossas mãos a tecedura de cenários 
pedagógicos, em rede, comprometidos 
com a aprendizagem dos estudantes.  

Desejamos a todos um excelente ci-
clo pedagógico! 

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores, 
nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador  
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 Fazer com que todas as crianças 
tenham uma educação pública de qua-
lidade. Esse é o sonho – e também 
a missão – do Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa (Icep), organiza-
ção sem fins lucrativos que iniciou sua 
atuação em 2001, no interior da Bahia, 
formando professores. Logo percebe-
mos que uma escola não muda somen-
te com a atuação docente e partimos 
para a formação de coordenadores pe-
dagógicos, diretores escolares e equi-
pes técnicas das secretarias de Educa-
ção. Assim, o Icep foi se tornando uma 
instituição de referência no trabalho 
em redes colaborativas – conceito de 
formação profissional que envolve todo 
o conjunto de atores da educação, aí 
incluídos pais, estudantes e represen-
tantes da sociedade civil –, na busca 
das transformações desejadas para a 
melhoria do ensino nos territórios em 
que atuamos.
 Recebemos, no ano de 2015, o con-
vite para nos tornarmos parceiros da 

Secretaria Municipal da Educação de 
Salvador (SMED) nas tarefas de: revi-
são das Diretrizes Curriculares dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental I 
(do 1º ao 5º ano); produção dos Ca-
dernos Pedagógicos de Língua Portu-
guesa e Matemática para estudantes e 
professores desse segmento; e forma-
ção continuada de educadores dessa 
mesma etapa.
 Não havia a possibilidade de rejeitar 
um convite dessa magnitude. Afinal, 
ajudar a transformar a educação da 
capital do nosso estado é mais do que 
uma honra: é o ideal de todos os edu-
cadores que aqui atuam. Além disso, 
tivemos total apoio da SMED para que, 
nesse projeto, fosse mantida nossa 
metodologia de trabalho colaborativo 
em rede, promovendo a formação con-
tinuada de educadores aliada à mobili-
zação social. 
 Para criar os cadernos pedagógicos 
que agora você tem em mãos, ocorre-
ram dezenas de encontros, em várias 
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Transformar a educação 
de Salvador é o ideal 
de todos os educadores  
que aqui atuam

realizando um sonho possível

parceria
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instâncias. No primeiro foi realizada 
uma consulta pública para saber se 
os educadores de Salvador aceitavam 
participar da construção coletiva e ser 
coautores dos materiais pedagógicos. 
A adesão foi imediata. O entusiasmo 
contagiou a todos. Foram criados di-
versos grupos: 
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI), 
reunindo a equipe técnica da SMED e 
das Coordenações Regionais e as coor-
denadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs), 
formados pelos gestores escolares,  
coordenadores pedagógicos e docen-
tes das dez regionais de Salvador (Ci-
dade Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, 
Orla, Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Su-
búrbio II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs), 
com os professores de cada unidade es-
colhendo atividades de sucesso para que 
fossem incorporadas ao material. 
• Grupo de Gestão e Avaliação, forma-
do por representantes da SMED e edu-
cadores convidados. 
 Temos certeza de que toda essa 
mobilização e empolgação estão im-
pressas nas páginas desses cadernos 
e que elas contagiarão cada professor 
e cada aluno desta rede, desta Nossa 
Rede! 
 Aproveitem este material, do qual 
tanto nos orgulhamos!

Boa aula a todos!

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção 
dos cadernos aliou formação a mobilização
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como é...

 O Caderno do Aluno de Língua Por-
tuguesa traz as sequências didáticas 
que serão trabalhadas no bimestre. A 
ilustração de página inteira marca o iní-
cio da sequência. A maneira como os 

estudantes devem trabalhar está indica-
da nas orientações pedagógicas deste 
caderno e por um ícone (leia a legenda 
abaixo). Essa organização da turma per-
manece até que outro ícone apareça. 

o caderno 
do aluno

roda de
 leitura

leitura pelo 
professor

roda de 
conversa

para discutir
entre todos

para fazer
em dupla

para fazer 
individualmente

para fazer
em grupo

para fazer
em casa

o que cada ícone significa

Enunciado da atividade.
Ícones que indicam 
como a classe pode 
ser organizada.

como o caderno do aluno está organizado

Espaço para a resposta 
do aluno.
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 Olá!
 Você tem em mãos o primeiro Cader-
no de Língua Portuguesa de 2016! No 
total, são quatro (um por bimestre), que 
trazem o material de que precisa para 
ensinar o conteúdo correspondente a 
este ano letivo.
 Antes de tudo, leia o texto Ler e es-
crever com competência (página 12). 
Nele você encontra o embasamento teó-
rico que norteia as propostas destes ca-
dernos e uma sugestão para organizar 
a rotina da semana com as sequências 
propostas.

 Em seguida, vêm as sequências didá-
ticas. Na abertura de cada uma delas, 
são apresentadas as justificativas das 
propostas a ser desenvolvidas, o que 
se espera que os estudantes aprendam 
com elas e o tempo estimado para rea- 
lizá-las. O Caderno do aluno (página 
à esquerda), aqui reproduzido, vem 
acompanhado de uma série de orien-
tações pedagógicas para que você 
trabalhe com o conteúdo em questão 
da melhor maneira possível.
 Veja como o material está organiza-
do e boa aula!

o seu caderno

como é...

As orientações 
pedagógicas  
vêm logo após  
a atividade.  
É interessante 
lê-las durante  
o planejamento 
da aula.

Quadros com a 
explicação de um 
conceito, curiosidades
ou outras fontes 
de informação sobre 
o tema.

As respostas 
corretas estão em 
vermelho, logo 
após o enunciado. 
Caso haja mais de 
uma, as opções 
aparecerão em 
um texto lateral, 
também em 
vermelho. 

Na seta colorida, 
você tem a 
indicação da 
página em que 
está a atividade 
no Caderno 
do aluno.

O ícone que mostra 
a maneira de 
organizar a classe 
aparece ao lado da 
atividade, orientação 
que deve ser mantida 
até outro ícone 
aparecer.

Espaço em branco 
para você fazer 
seus registros 
e observações.
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A escola que abre espaço para to-
dos, acolhe as diferenças e se respon-
sabiliza por elas é aquela que é verda-
deiramente inclusiva, a que se deseja 
para as crianças. Para que isso ocorra, 
é necessário criar e garantir condições 
essenciais para que todos os alunos 
aprendam a ler e escrever com compe-
tência. As diferenças socioeconômicas 
e culturais não podem ser barreiras 
para o acesso à cultura escrita. Nes-
se sentido, a escola é um dos poucos 
espaços sociais que podem favorecer 
a igualdade de direitos de cidadania e, 
assim, superar o fato de que somente 
uma minoria finaliza o Ensino Funda-
mental sabendo ler e escrever com 
autonomia.

A forma como se concebe o ensinar 
e o aprender é fundamental na constru-
ção dessa escola que almejamos.

o aluno
Primeiro é preciso superar o discur-

so que prega que os alunos não sabem, 
são impotentes ou desinteressados 
para dar espaço à concepção que valo-
riza os conhecimentos que eles trazem 
para a escola. A publicação do livro 
Psicogênese da língua escrita, das pes-
quisadoras argentinas Emilia Ferreiro e 
Ana Teberosky (1990), rompeu com o 
que se pensava até então. A pesquisa 
revelou que as crianças, mesmo antes 
de saber ler e escrever convencional-
mente, têm hipóteses acerca do sis-
tema de escrita, pensam sobre elas e 
são capazes de reformulá-las. Ou seja, 
o aluno é protagonista do próprio pro-
cesso de aprendizagem. 

A tradução pedagógica dessa visão 
no cotidiano da escola é a liberação do 
acesso à leitura e escrita pelos alunos 
– ainda que eles não leiam nem es-
crevam convencionalmente – e o uso 
constante dos procedimentos leitores 
e escritores desde o momento em que 
entram na escola.

Oferecer um livro para que eles fo-
lheiem, leiam e contem a história aos 
colegas e incentivar a escrita em di-
ferentes situações é entender que as 
crianças têm conhecimentos e hipóte-
ses para compreender o mundo. Poder 
repensar as próprias hipóteses é um 
caminho para que elas sejam reformu-
ladas. É nessa reformulação que acon-
tece o avanço na aprendizagem.

o professor
Considerar que o aluno constrói o 

conhecimento não significa abandoná-
-lo à própria sorte – implica também a 
necessidade de repensar o papel do 
professor. Ele deixa de ocupar o lugar 

Os conhecimentos que os alunos trazem 
para a escola devem ser valorizados

ler e escrever com competência

ensinar e aprender língua portuguesa
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de detector de falhas e transmissor de 
informações para assumir a responsa-
bilidade de trazer bons problemas para 
os alunos resolverem. Por exemplo: es-
crever quando ainda não se tem uma 
escrita convencional é um bom proble-
ma, que ajuda as crianças a pensar e 
buscar soluções. 

Para tanto, se faz necessário um 
professor interessado em escutar os 
estudantes para saber o que pensam 
e em atribuir valor ao conhecimento 
trazido por eles. Além disso, ele deve 
ser um profissional que reflete sobre a 
prática para elaborar intervenções que 
potencializem as competências infan-
tis, mobilizem desafios e ofereçam con-
dições para as crianças explicitarem e 
trocarem entre si as descobertas que 
fazem. O professor precisa abrir espa-
ço para a turma resolver problemas, 
tomar decisões e debater os diferentes 
modos de pensar e reformular. De acor-
do com a especialista em alfabetização 
Telma Weisz, em artigo publicado pela 
Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, as boas situações de apren-
dizagem ocorrem quando:
• Os estudantes põem em jogo o que 
sabem e pensam sobre o conteúdo da 
tarefa organizada pelo professor. 
• Os alunos têm problemas a resolver e 
decisões a tomar em função do que se 
propõem a produzir.
• A organização da tarefa garante total 
circulação de informação entre todos.
• O conteúdo trabalhado mantém as 
características de objeto sociocultural 
e real. 

o objeto de ensino 
Quando a escrita é concebida como 

um código, o ensino se resume a uma O aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem

técnica na qual se propõe que os alu-
nos aprendam apenas pela repetição e 
memorização. Por outro lado, se a en-
tendemos como um sistema de repre-
sentação, a natureza do objeto passa a 
ser conceitual, segundo Emilia Ferreiro 
no livro Reflexões sobre alfabetização. 
Atualmente a pesquisa didática mostra 
que é preciso trazer para a escola as 
práticas de escrita, escuta e leitura que 
acontecem fora dela, incluindo na roti-
na a leitura com diferentes propósitos 
e a escrita produzida com variados fins 
comunicativos para leitores reais. Nes-
sa concepção, ficam de fora os exer-
cícios mecânicos e sem sentido, que 
pouco contribuem para que os alunos 
se tornem verdadeiros leitores e escri-
tores.

A alfabetização inicial é um proces-
so por meio do qual tanto o aluno se 
apropria do sistema de escrita quanto 

aprende a linguagem escrita. Esses 
dois processos devem ser aprendidos 
simultaneamente. E serão consolida-
dos até o final do ciclo.

a leitura
Considera-se um bom leitor aquele 

que compreende o que lê, reconhece, 
identifica e analisa os valores e apre-
ciações veiculados nos textos e se po-
siciona diante deles. Para formar esse 
leitor crítico, é fundamental que o aluno 
participe de atividades permanentes de 
leitura, como leitura em voz alta pelo 
professor, leitura colaborativa, roda de 
leitores e leitura programada. Desta-
que para duas delas:
• Leitura em voz alta pelo professor
Esse tipo de leitura modeliza o discur-
so escrito, aquele que se reconhece 
como sendo uma língua diferente da 
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As crianças produzem textos  
considerando os diferentes leitores

ensinar e aprender língua portuguesa

língua oral, que se fala cotidianamente. 
Essa modelização é fundamental para 
o desenvolvimento e qualificação da 
produção de textos escritos. 
• Leitura colaborativa
O objetivo desse tipo de atividade é 
oferecer aos alunos referências sobre 
as diferentes possibilidades de com-
preender um mesmo texto. Aqui o pro-
fessor também lê em voz alta; porém, 
vai realizando paradas durante a leitura 
para comentar e discutir. Com esse 
procedimento, os alunos têm a oportu-
nidade de reler trechos para compre-
endê-los melhor e antecipar situações 
com base nos indícios percebidos na 
primeira leitura. Nessa leitura colabo-
rativa, o professor apresenta questões 

que levam os alunos a mobilizar dife-
rentes capacidades de leitura.

a ortografia 
A ortografia é uma convenção so-

cial que unifica a escrita das palavras 
numa determinada cultura, funcionando 
como um recurso que facilita a atribui-
ção de sentido aos textos e a interação 
em linguagem escrita em todo o país.

O trabalho com o ensino de ortogra-
fia pressupõe que as crianças estejam 
escrevendo alfabeticamente e sejam 
colocadas para refletir sobre aspectos 
ligados às convenções da língua. Para 
o professor, é fundamental saber que 
os erros têm causas distintas, o que 
requer estratégias de ensino e aprendi-
zagem diferentes. Kátia Bräkling, con-
sultora em Língua Portuguesa do Pro-
grama Ler e Escrever da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, afir-
ma que “os erros ortográficos infantis 
não são aleatórios, mas representam a 
compreensão alcançada pelas crianças 
a respeito do sistema ortográfico”.

Os cadernos pedagógicos propõem 
um ensino focado numa aprendizagem 
reflexiva da escrita em vez de se limitar 
a classificar os diferentes tipos de erro. 
Assim, no lugar de listas de exercícios 
soltos, encontram-se atividades como 
o ditado interativo e situações de revi-
são dos textos produzidos pela turma, 
de modo a torná-los cada vez mais le-
gíveis, considerando os diferentes leito-
res e os espaços de circulação.

as sequências didáticas 
As sequências didáticas, elaboradas 

em parceria pela rede municipal de edu-
cação de Salvador e uma equipe de es-
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Nas tarefas individuais, o professor pode observar o avanço de cada aluno

pecialistas, baseiam-se em problemas 
a ser resolvidos pelos alunos de modo 
que possam acionar os conhecimen-
tos prévios e, junto com os colegas, 
realizar tarefas que não conseguiriam 
sozinhos. 

É necessário organizar situações 
que pressuponham um movimento que, 
embora flexível, em geral, parta do tra-
balho coletivo para o individual.
• Trabalho coletivo
Proposta feita pelo professor com as fi-
nalidades de fazer circular informações 
relevantes sobre determinado conheci-
mento para que os alunos se apropriem 
delas e modelizar procedimentos de 
leitura, escuta e produção de textos, 
oferecendo referências.
• Trabalho em duplas ou em grupo
Organização que permite observar se 
os aspectos trabalhados coletivamente 
foram apropriados pelos alunos, criar 
um espaço para a circulação de dife-
rentes informações e favorecer a apro-
priação de novos aprendizados.
• Trabalho individual
Produção por meio da qual o professor 
pode observar as aprendizagens reali-
zadas pelo aluno.

Esse movimento não é estanque. É 
possível iniciar pelo trabalho individual 
antes de decidir o que será problema-
tizado no coletivo, passando às duplas 
para depois retornar ao individual.

 

atividades permanentes 
Além do trabalho com as sequên-

cias, é fundamental incluir na rotina as 
atividades permanentes. 

Chamamos permanentes as ativida-
des que são consideradas parte da roti-
na, como: leitura diária pelo professor, 
situações de leitura e escrita focadas na 

aquisição do sistema; situações volta-
das para o desenvolvimento do discurso 
escrito; e roda de leitores. Elas devem 
ser planejadas para ser realizadas diá-
ria, semanal ou quinzenalmente. 
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2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira

Leitura em voz alta feita 
pelo professor

Leitura em voz alta feita 
pelo professor

Leitura em voz alta feita 
pelo professor

Roda de leitura
Leitura em voz alta feita 

pelo professor

Mural das preferências Parlendas e adivinhas Mural das preferências Parlendas e adivinhas  Mural das preferências 

Mural das preferências 

O caderno do 1º bimestre é com-
posto de duas sequências didáticas: 
Mural das preferências e Parlendas e 
adivinhas. O objetivo de ambas é tra-
balhar com as crianças, de modo es-
pecífico, os conteúdos referentes à 
compreensão do sistema de escrita e 
do uso da linguagem escrita. Embora 
estejam dispostas de modo linear, a 
sugestão é intercalar as atividades das 
duas, pois os conteúdos de cada uma 
delas devem estar presentes na rotina 
diária dos alunos. Essa proposta rompe 
com a lógica de grande parte dos livros 
didáticos, que diz ser necessário finali-
zar um conteúdo ou uma sequência de 
atividades para iniciar a seguinte. 

Na fase de alfabetização, com base 
nas necessidades de aprendizagem a 

ser garantidas, é importante propor 
situações em que os alunos sejam 
convidados a ler e a escrever todos 
os dias. Por isso, reserve pelo menos 
30 minutos diários para atividades que 
contemplem esses conteúdos. As se-
quências didáticas deste caderno são 
um material bastante rico para esses 
momentos, pois as atividades têm o 
foco na reflexão sobre o sistema de es-
crita – com desafios coletivos ou indivi-
duais de leitura e escrita de palavras, 
listas e textos que as crianças sabem 
de cor. Elas também são convidadas a 
pensar na linguagem que se escreve ao 
produzir bilhetes e um convite para a 
exposição do mural das preferências. 
Atividades como essas ainda fazem a 
turma se aproximar da linguagem espe-
cífica e da forma de organização des-
ses gêneros. É importante, além disso 
tudo, garantir atividades permanentes, 
como leitura em voz alta realizada por 
você e roda de leitura. 

Para organizar a rotina, a sugestão 
é realizar as atividades das sequências 
em pelo menos seis aulas distribuídas 
na semana – sendo quatro dedicadas  
à sequência do mural e duas às de par-
lendas e adivinhas. Confira o exemplo 
no quadro abaixo. Consulte-o para pla-
nejar o uso do Caderno do aluno.    

Yasmin Machado da Conceição
EM Educador Paulo Freire

gestão do tempo

como 
trabalhar com 
as sequências
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COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Conheçam a si mesmos e os colegas 
explorando brincadeiras novas e já co-
nhecidas e por meio do levantamento 
das preferências de cada um.
• Adaptem-se à nova etapa escolar e 
construam vínculos com a turma.

• Participem de situações de leitura e 
de escrita de palavras e textos, como 
listas e bilhetes, para refletir sobre o 
sistema de escrita e a linguagem que 
se escreve.
• Aprendam a consultar fontes de infor-
mação para fazer relações e compara-
ções entre a escrita de palavras a fim 
de apoiar suas produções.

• Aprendam a trabalhar em dupla.

tempo estimado 
• 30 aulas. 

material 
• Lista com o nome dos alunos da sala 
(sem fotos nem desenhos nem desta-
que da letra inicial ou final) escrito em 
letra de forma maiúscula.
• Cartões de cartolina com o primeiro 
nome de cada um também em letra de 
forma maiúscula, alinhados à esquerda.
• Letras móveis do anexo do Caderno 
do aluno.

produto final
• Mural das preferências dos alunos 
do 1º ano.

introdução
No processo inicial de alfabetização, 

é importante criar muitas situações 
para os alunos escreverem e lerem, 
como: escrita do próprio nome e do 
nome dos colegas e de brincadeiras co-
nhecidas; leitura de títulos das histórias 
preferidas para definir qual será lida; 
ditado feito pelos alunos, para o profes-
sor ou colegas, de trechos de contos, 
leitura e escrita de convites e bilhetes. 
As atividades podem ser feitas coletiva-
mente, em duplas ou individualmente.

O início do ano é um momento es-
pecial para a construção de uma tur-
ma. Aproveite a curiosidade natural 
das crianças pelo nome dos colegas e 
invista no estabelecimento de vínculos. 
O nome faz parte da identidade das 
pessoas e por isso é uma palavra car-
regada de significados. O trabalho com 
nome próprio se justifica para turmas 
de alfabetização por vários motivos. 
Geralmente, as crianças aprendem a 
escrevê-lo convencionalmente antes 
mesmo de  terem domínio do princípio 
alfabético do sistema de escrita. 

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR



18 LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO

No que diz respeito à apropriação 
do sistema de escrita, quanto mais 
capazes os alunos são de reconhecer 
e escrever o próprio nome e o dos co-
legas, mais relações eles começam a 
estabelecer com a escrita de outras 
palavras. Entretanto, para isso ocorrer, 
é fundamental que todos tenham aces-
so a diversas fontes de informação, 
como listas. Elas são um dos primeiros 
textos que as crianças produzem com 
maior autonomia e de forma significa-
tiva, já que esse tipo de registro tem 
vários usos e funções sociais. Na vida 
cotidiana, por exemplo, recorremos às 
listas para recordar, pedir e classificar 
algo. Na sala de aula, elas são úteis 
para auxiliar na organização do coti-
diano e, por isso, é interessante apro-
veitá-las em diversas situações. Dessa 
forma, a turma tem oportunidade de 
pensar sobre o sistema notacional. 

Lembre-se: aprende-se a escrever 
escrevendo. Sendo assim, garanta que 
as crianças possam escrever e ler so-
zinhas antes mesmo de compreender o 
sistema alfabético, recorrendo a você 
e aos colegas, além de consultar diver-
sas fontes de informação confiáveis. 

Esta sequência didática, além da lis-
ta de nomes próprios, contém grande 
diversidade de palavras – por exemplo,  

nome de brincadeiras e de comidas e 
título de histórias. Ela será muito útil 
para desenvolver o trabalho com foco 
na organização do mural da sala de 
aula e apoiar a elaboração do mural 
das preferências, que ficará exposto, 
depois que estiver pronto, para a co-
munidade escolar. 

As atividades a ser realizadas pela 
turma estão distribuídas em seis eta-
pas. As três primeiras têm como obje-
tivo fazer com que as crianças se co-
nheçam melhor e se familiarizem com 
você por meio de brincadeiras e rodas 
de conversa permeadas pela cultura 
escrita. Da quarta etapa em diante, 
as atividades apresentam situações 
mais voltadas para a reflexão sobre 
o sistema de escrita. Nesse caso, os 
alunos são desafiados a escrever e ler 
palavras, listas e bilhetes, trabalhando 
de formas variadas, a depender da 
ocasião: em duplas, pequenos grupo, 
todos juntos ou individualmente.  

Para desenvolver as situações de 
leitura e escrita apresentadas nesta 
sequência didática, lembre-se de que é 
fundamental: 
• Basear-se no princípio de que todos 
podem escrever: cada um a seu modo 
e segundo suas possibilidades.
• Fazer as crianças compreender que 

são capazes de produzir textos mesmo 
que ainda não escrevam convencional-
mente, de modo a evitar situações de 
cópias sem sentido.
• Propor momentos para que todos os 
alunos avancem ao mesmo tempo na 
aprendizagem do sistema de escrita 
e na aprendizagem da linguagem que 
se escreve, alternando propostas de 
produção de texto com situações de 
leitura e escrita voltadas para aprendi-
zagem do sistema de escrita.
• Fortalecer o espaço de troca de 
ideias e hipóteses ao garantir situa-
ções de escrita em duplas nas quais os 
alunos ora desempenham o papel de 
escritor, ora de leitor, ora daquele que 
dita para que o colega escreva, ora da-
quele que escreve o que o colega dita.
• Encorajar as crianças a escrever,  
perguntar e pensar sobre o que escre-
veram a fim de que elas, gradativamen-
te, se aproximem de uma escrita mais 
próxima à convencional.  
• Fazer os alunos compreenderem que 
não se trata de escrever como podem, 
mas, sim, de escrever o melhor que 
eles podem.
• Colocar à disposição da turma todas 
as fontes de informação possíveis e ga-
rantir que ocorra circulação de conhe-
cimentos entre as crianças da classe. 

Matias Silva Araújo
EM Major Eloi Magalhães



191º BIMESTRE

quadro de organização da sequência
Etapas Atividades

1 Apresentação do trabalho 1A  Vamos fazer um mural com as preferências da turma?

2 Vamos nos conhecer um pouquinho?

2A  Brincadeira de roda

2B  Roda de conversa sobre as férias

2C  Amarelinha

2D  Vamos todos brincar de balança caixão?

3 História do nome

3A  Conhecendo bilhetes

3B  Leitura de bilhetes

3C  História do nome

3D  Gente tem sobrenome

3E  Qual é seu sobrenome?

3F  Certidão de nascimento

4 Meu nome aqui, meu nome ali

4A  Vamos escrever o nome?

4B  Ajudantes do dia

4C  Aniversariantes do mês

4D  Escrita do nome com letras móveis

4E  Bingo de nomes

5 Quem sou eu e as coisas de que gosto

5A  Quem sou eu?

5B  Onde moro e com quem?

5C  Do que eu gosto?

5D  Escrita de nome de brincadeira em dupla

5E  Comida preferida

5F  Vamos cantar?

5G  Geladinho preferido

5H  Que brincadeira vamos fazer hoje?

5I  Brincadeira de criança

6 Organizando o mural das preferências do 1º ano

6A  Análise de convite

6B  Nosso convite

6C  O que não pode faltar no nosso mural?

6D  Eu gostei... Eu não gostei... Eu sugiro que...

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 12
ETAPA 1 Apresentação do trabalho

1A Vamos fazer um mural com as 
preferências da turma? 

Na apresentação da proposta, atri-
bua importância à construção do grupo 
e das relações de amizade. Diga às 
crianças que elas vão fazer atividades 
que dão a oportunidade de cada um 
falar de si mesmo e conhecer os co-
legas. 

Depois de ler o texto da atividade 1A 
em voz alta, mostre a lista de nomes 
dos alunos. Ela vai ser uma das princi-
pais fontes de consulta para a turma.

Explique que, no mural das preferên-
cias a ser organizado, a sugestão é co-
locar o nome e a ficha de informações 
de cada um, listas de preferências, 
desenhos e outras coisas que a classe 
julgar interessante. Conte que o mural 
vai ficar exposto para a comunidade.

pág. 13

ETAPA 2 Vamos nos conhecer um 
pouquinho?

2A Brincadeira de roda
Nesta etapa da sequência didática, 

a lista de nomes da classe será uma 
das principais listas de palavras de re-
ferência para a turma. É essencial que 
as crianças a consultem regularmente. 

A respeito desta atividade, especi-
ficamente, desde as primeiras aulas, 
é importante propor brincadeiras que 
envolvam o nome dos alunos. Por meio 
delas, além de se divertirem muito, eles 
têm a chance de memorizar o nome 
dos colegas. Sugira que brinquem com 
A canoa virou e Ciranda, cirandinha.  
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2B Roda de conversa sobre as 
férias

O propósito desta atividade e de 
muitas outras apresentadas nesta se-
quência é fazer com que as crianças 
se conheçam melhor e construam uma 
identidade de grupo por meio de ex-
periências que passam a compartilhar 
logo nos primeiros dias de aula. 

Nas rodas de conversa sobre as fé-
rias, aproveite para ensiná-las a ouvir e 
aguardar sua vez para falar. Os alunos 
também precisam aprender a fazer re-
latos coerentes, com começo, meio e 
fim. Para ajudá-los nessa tarefa, faça 
perguntas que orientem as falas. Caso 
alguém diga, por exemplo, que foi pas-
sar alguns dias na casa da madrinha, 
pergunte mais a respeito: “Ela mora 
em Salvador?; “No mesmo bairro que 
você?”; “Como você foi até a casa dela? 

De ônibus?”; “Você tinha com quem 
brincar lá?”; e “O que mais gostou de 
fazer enquanto esteve com ela?”. Lem-
bre-se também de incentivar que as 
crianças conversem entre si.

Antes de começar a atividade, expli-
que que, pelo fato de a turma ser nu-
merosa, ao longo da primeira semana, 
a roda será organizada diariamente e 
que, a cada dia, um determinado nú-
mero de crianças vai falar sobre o que 
aconteceu durante as férias. Lembre-
-se de que nem todos gostam de falar 
ou se sentem à vontade, ainda mais 
no início do ano. Por isso, incentive os 
alunos a contar sobre as férias, mas 
oriente-os também a respeitar a deci-
são daqueles que não quiserem falar 
em algum momento. Ouvir o que os 
colegas dizem também é uma forma 
válida de participar da roda. 

Durante a fala dos alunos, chame a 
atenção para as pequenas coisas do 
cotidiano que às vezes passam des-
percebidas, mas que são importantes 
na convivência com as pessoas de 
quem gostamos. Por exemplo, fazer 
um piquenique, ir à praia ou ao parque, 
ajudar um adulto a preparar uma refei-
ção, cuidar de plantas ou de um animal. 
Procure deixar claro também que apro-
veitar bem as férias não implica, ne-
cessariamente, realizar uma viagem ou 
um passeio que envolva grande inves-
timento financeiro. Assistir a um filme 
emocionante na companhia de alguém 
pode ser uma experiência muito gratifi-
cante assim como receber a visita de 
um parente ou amigo distante, ler um 
livro ou ouvir a leitura ou a contação de 
uma história.  

Enquanto as crianças falam sobre 
suas vivências, registre num cartaz, 
com letra de forma maiúscula, uma lis-
ta com o nome das brincadeiras cita-
das por elas. Fixe-o em uma parede da 
sala para que fique à vista e elas pos-
sam lê-lo quando desejarem. Ao longo 
da semana, leia a lista para que a turma 
escolha do que brincar. 

Ingrid de Oliveira Ferreira
EM Adalgisa Souza Pinto

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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págs. 14 a 17

rentes tipos representados e quais são 
as regras.  Por fim, convide os alunos 
para se divertir brincando com cada 
uma delas. 

Além de ser uma boa possibilidade 
de integração da turma, essa proposta 
é uma oportunidade para que todos es-
crevam. Depois que todos brincarem, 
oriente que, em duplas, os alunos in-
ventem nomes para as variedades de 
amarelinha. Deixe claro que eles devem 
se concentrar para escrever da melhor 
forma que puderem. A formação das 
duplas deve variar de acordo com os 
objetivos da atividade e com os conhe-
cimentos de cada um. Por isso: 
• Planeje duplas de trabalho para que 
os alunos possam se ajudar mutuamen-
te trocando informações.
• Determine quem vai ser o escriba da 
dupla nas atividades de escrita. Em al-
guns casos, é melhor que o aluno que 
tem menos conhecimentos escreva, 
enquanto o que sabe mais dita. Em ou-
tros casos, é melhor inverter.
• Aproxime-se mais dos alunos que ain-
da têm hipóteses muito iniciais sobre o 
sistema de escrita durante as ativida-
des de análise e reflexão sobre o siste-
ma e pense em um parceiro que garan-
ta a participação deles. Nem sempre 
crianças que são grandes amigas for-
mam boas duplas de trabalho.
• Planeje algumas atividades específi-
cas para os alunos que necessitarem 
de acompanhamento mais próximo e 
rotina diferenciada.

Para organizar as duplas, você deve 
se apoiar no resultado da sondagem. 
As orientações para realizá-la estão na 
página 57 deste caderno. 

Terminada a atividade, socialize os 
nomes criados, assim como as escri-
tas, e peça que os autores contem para 
os colegas como pensaram para escre-
ver as palavras. Não se preocupe em 
realizar intervenções nesse momento.

2C Amarelinha
A entrada das crianças no 1o ano 

marca o momento de transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fun-
damental, ou o início da escolaridade. 
Por essa razão, é importante propor 
algumas situações que as ajudem a se 
integrar à nova fase. Para isso, nada 
melhor do que brincar. 

Organize uma roda de conversa e 
peça que as crianças contem as brin-
cadeiras que conhecem e fizeram du-
rante as férias. Registre o nome das 
brincadeiras em letra de forma maiús-

cula em um cartaz e deixe-o exposto 
para que todos da turma possam ver 
e ler sempre que desejarem. Ao longo 
da semana, leia a lista para as crianças 
escolherem do que querem brincar. Se 
possível, as brincadeiras devem ser  
realizadas fora da sala. Variar o espaço 
é sempre interessante para os alunos.

Antes de encaminhar a elaboração e 
a escrita de nomes para as versões de 
amarelinha apresentadas nesta ativida-
de, pergunte quem já brincou de ama-
relinha. Com o apoio das ilustrações, 
descubra se alguém conhece os dife-
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2D Vamos todos brincar 
de balança caixão?

Mostre para a classe que é possível 
aprender a brincar lendo instruções. 
Pergunte se alguém conhece a brinca-
deira balança caixão. Ainda que muitos 
digam que sim, explique que vai ler o 
texto para que confiram se é exatamen-
te a mesma versão da brincadeira que 
conhecem. Caso não seja igual, per-
gunte sobre as diferenças e com quem 
eles aprenderam aquela versão. Desco-
brir que as brincadeiras têm história e 
são brincadas de maneiras diferentes 
ao longo do tempo ou em diversas re-
giões do país também constitui apren-
dizagens importantes.

Gabriela Santos Costa
EM General Labatut

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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tos textos cujo propósito é favorecer a 
comunicação com outras pessoas, isto 
é, podemos produzir textos com pro-
pósito social, para destinatários reais. 

Especificamente a respeito da ativi-
dade 3A, ela é uma forma de acionar 
o conhecimento dos alunos sobre o 
gênero bilhetes. Antes de iniciá-la, per-
gunte se eles já receberam ou viram 
alguém escrever um. Depois, leia os 
textos e converse com a turma sobre 
o propósito desse tipo de comunicação 
escrita, normalmente produzida quan-
do os interlocutores não têm a chance 
de se falar pessoalmente. 

É importante também que as crian-
ças compreendam que bilhetes são 
escritos para deixar um recado para 
alguém e solicitar algo, entre outras 
situações. Amplie a conversa questio-
nando a classe se há outras formas 
de as pessoas trocarem recados ou 
solicitar algo hoje em dia, uma vez 
que, em muitas situações, os bilhetes 
foram substituídos por textos escritos 
em aplicativos de troca de mensagens. 
Deixe claro que a escrita de bilhetes 
era muito mais comum antes de as 
pessoas terem celulares. Entretanto, 
muitas ainda escrevem bilhetes quando 
precisam se comunicar com alguém.

ETAPA 3 História do nome

3A Conhecendo bilhetes
Ainda no processo de adaptação à  

nova fase escolar e à turma de amigos, 
nesta etapa da sequência didática as 
crianças vão saber um pouco mais so-
bre a própria história, especificamente 
sobre a história do nome delas. É muito 
significativo para os alunos conhecê-la, 
pois se trata de uma palavra carregada 
de significado simbólico. 

Não é só o nome a característica 
que marca e diferencia um aluno do 
outro, mas tudo o que, de alguma 

forma, lhe diz respeito, como o lugar 
onde nasceu, onde mora, a data do 
nascimento e as preferências dele. 
Para saber de tudo isso a respeito de 
cada criança é preciso contar com a 
parceria dos familiares. Então, explique 
aos adultos que tipo de contribuição se 
espera deles quando for proposto que 
as crianças realizem uma enquete com 
a família. Para garantir que compreen-
dam o tipo de ajuda que precisam ofe-
recer, é interessante produzir com os 
alunos um bilhete coletivamente. Essa 
é uma boa oportunidade para mostrar 
para a turma que na escola são escri-
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3B Leitura de bilhetes
Para ampliar um pouco o repertório 

de bilhetes conhecidos, apresente os 
exemplos da atividade 3B e converse 
com as crianças sobre a intenção dos 
alunos do 1o ano E e do 1o ano F com 
os respectivos textos. 

Depois, proponha que elas se colo-
quem no lugar dos destinatários (Regi-
naldo e alunos do 1º ano F) e questio-
nem se as mensagens dão conta de 
comunicar aquilo que cada remetente 
deseja comunicar. Ou seja, ajude a tur-
ma a observar se o tipo de informação 
de cada bilhete contribui com o desti-
natário na compreensão do texto. Para 

isso, lance perguntas como: “Quando 
ler esse bilhete, Reginaldo saberá 
quem o enviou para ele?”; “Onde está 
indicado quem escreveu o bilhete para 
ele?”; “O que os alunos do 1o ano F 
querem com Reginaldo?”; “Se eles es-
tão convidando Reginaldo para ensinar 
uma brincadeira, será que ele pode ir 
à sala do 1o ano F a qualquer hora, em 
qualquer dia da semana?”; e “Por que 
querem que Reginaldo vá no dia 6?”.

Em relação ao segundo bilhete, além 
da motivação aparentemente óbvia dos 
alunos (indicar a leitura de um livro), o 
que mais eles contam no bilhete para 
os destinatários? Para ajudar a classe a 

refletir, apresente outras questões. Por 
exemplo: “Quem escreveu o bilhete?”;  
“Quem o assina?’; “A quem é dirigido?”; 
“Os alunos do 1o E estão convidando 
os colegas de outra classe para ouvir 
uma história na sala deles?”; “Por que 
escreveram o bilhete para colegas de 
outro 1o ano?”; e “Foi importante infor-
mar o título do livro lido, Volta ao mun-
do em 52 histórias? Por quê?”.  

Caso alguns alunos já saibam ler 
convencionalmente, convide-os para 
fazê-lo em voz alta para os colegas. 
Enquanto isso, você deve ajudar as 
outras crianças a acompanhar a leitura 
que está sendo realizada.
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3C História do nome
Após ter realizado a leitura de dois 

bilhetes apresentados na atividade 3B,  
para que a turma conheça um pouco 
mais como se organiza a escrita desse 
gênero, apresente diferentes modelos 
para repertoriar os alunos. 

O próximo passo é iniciar o proces-
so de escrita. Primeiramente, explicite 
a necessidade de planejar a produção, 
já que a escrita coletiva de um texto 
favorece a aprendizagem de comporta-
mentos escritores fundamentais, como 
planejar, textualizar, revisar, finalizar. 

É importante que, na discussão pré-
via à produção propriamente dita, você 
informe aos alunos:
• O gênero que vão escrever: bilhete.
• Para quem vão escrever: pais.
• O objetivo: pedir ajuda na pesquisa 
sobre origem do nome de cada um. 

O texto ditado a você, que será o  
escriba, é uma ótima situação didáti-
ca para o processo de alfabetização, 
pois cria possibilidades de os alunos 
com menor conhecimento sobre a es-
crita produzirem textos, uma vez que 
podem ditar para alguém escrever. Em 
uma produção dessa natureza, todos 
são autores do texto, isto é, ajudam a 
resolver o que será escrito e como, de 

forma a interagir e a trocar experiên-
cias. Com isso, podem aprender com 
as sugestões dos colegas.

Lembre-se de que, para aprender 
a escrever, não basta compreender 
o sistema de escrita alfabético. Tam-
bém é preciso  dominar o processo de 
produção de um texto, o que significa 
conhecer as diferentes possibilidades 
da linguagem, que variam segundo a 
intenção do que se deseja comunicar 
e para quem. Outro requisito é lançar 
mão de algumas práticas comuns aos 
escritores, tais como: planejar o que 
será escrito, escrever interrompendo a 
produção para reler o que já foi feito 
até o momento, revisar o texto para 
aperfeiçoá-lo e consultar outros textos 
para ampliar as ideias sobre o que se 
quer comunicar. Quando as atividades 
propostas aos alunos no início de sua 
escolaridade ficam restritas às que 
favorecem apenas a reflexão sobre o 
sistema de escrita, é transmitida uma 
ideia empobrecida do que é o processo 
de escrita, como se a única habilidade 
necessária fosse a correspondência 
entre sons e letras.

Para realizar este tipo de proposta 
(escrita coletiva) em sala de aula, é pre-
ciso tomar dois cuidados:

• Escreva o texto que foi considerado 
mais adequado pelas crianças sem 
reorganizá-lo ou traduzi-lo para suas 
palavras.
• Coordene a produção, propondo 
momentos em que seja relido o que 
já foi escrito a fim de acrescentar in-
formações relevantes esquecidas na 
primeira escrita, esclarecer pontos que 
ficaram confusos e rever trechos com 
problemas, convidando a classe para 
pensar como superá-los.

Concluída a produção coletiva, pro-
ponha a revisão final, mas realize-a em 
outro dia que não o da escrita, pois é 
fundamental garantir certo afastamen-
to do texto. Quando esse intervalo de 
tempo é dado ao autor, ele esquece 
o que desejava escrever e se depara 
com o que realmente escreveu. Assim, 
acaba sentindo necessidade de ajustar 
o texto para que fique mais compreen-
sível ao leitor. 

No momento da revisão, realize a 
leitura em voz alta e na íntegra do bi-
lhete, questionando as crianças quanto 
à completude das ideias e problemati-
zando, eventualmente, a repetição de 
palavras.  Depois de pronto e revisado, 
proponha que elas o copiem numa fo-
lha e entreguem-na aos pais.

Wayner Assis do Sacramento
EM Batista de Valéria
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3D Gente tem sobrenome
Leia em voz alta um trecho da canção 

do compositor Toquinho. Caso tenha 
acesso à internet, convide os alunos 
para ouvi-la (disponível em http://goo.
gl/Is7ZHG, acesso em 9/12/2015). 
Depois, organize uma roda de conversa 
com todos sobre o assunto e incentive 
cada um a dizer seu sobrenome. Se al-
guém não souber, consulte a lista de 
chamada para informá-lo.
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3E Qual é seu sobrenome?
Depois de os alunos refletirem sobre 

o significado do sobrenome, retome a 
conversa sobre o nome de cada um e 
sua história e pergunte se lembram do 
próprio sobrenome. Se alguém disser 
que não, informe-o. 

Depois, peça que realizem a ativida-
de. Para aqueles que ainda não escre-
vem convencionalmente, ofereça uma 
folha com o nome e sobrenome escri-
tos para que tenham um apoio durante 
a escrita e explique que ela pode ser 
usada como fonte de consulta. 

No caso das crianças alfabéticas, o 
desafio para elas é escrever sem apoio 
algum. Nesse caso, ofereça a folha 
com nome e sobrenome só depois que 
tiverem concluído a atividade a fim de 
que a usem na hora da revisão, para 
fazer os ajustes necessários. 
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3F Certidão de nascimento
A certidão de nascimento é um do-

cumento que marca a identidade das 
pessoas e uma fonte de informações 
sobre a família de cada um. Leia o mo-
delo com os alunos, destaque e con-
verse com eles sobre os principais da-
dos que aparecem: além do nome da 
pessoa, horário e local do nascimento 
dela e nome dos pais e avós. 

Depois, como tarefa para casa, 
oriente as crianças a pedir aos pais  
para mostrar a certidão de nascimento 
delas. Na aula seguinte, convide-as a 
contar na roda de conversa o que des-
cobriram em família. 

• Vídeo da 
campanha da 

certidão de nascimento, no YouTube 
(http://goo.gl/EzWrFQ), acesso em 
8/12/2015

quer saber mais?
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ETAPA 4 – Meu nome aqui,
meu nome ali

4A Vamos escrever o nome?
As atividades desta etapa propõem 

uma série de situações envolvendo a 
leitura e a escrita de nome próprio de 
forma mais intencional a fim de que as 
crianças reflitam sobre as letras que o 
compõem, quais e quantas são e em 
que ordem aparecem. Depois, a ideia 
é que se dediquem ao nome dos cole-
gas. As análises propostas aos alunos 
podem ser feitas no contexto de situa-
ções bastante significativas, isto é, em 
atividades cujo propósito é legítimo, 
real. Por exemplo, escolher os ajudan-
tes do dia, organizar uma tabela com 
o nome dos aniversariantes do mês e 
fazer a chamada, entre outras situa-
ções que ocorrem diariamente, sema-
nalmente ou mensalmente. 

No caso da atividade de escolha dos 
ajudantes do dia, é possível trabalhar 
com a organização da tabela em cola-
boração com todos os alunos. A ativida-
de não precisa ser concluída num único 
dia e pode justificar a identificação de 
alguns nomes, ampliando o contato 
das crianças com essas palavras de 
referência, por meio da observação de 
semelhanças e também de diferenças. 

Um material que será muito usado 
nas atividades são os cartões com o 

nome das crianças. Por isso, assim 
que receber a lista dos alunos da tur-
ma, comece a prepará-los. E lembre-se 
de confeccionar cartões novos para os 
alunos que entrarem ao longo do ano 
e eliminar os daqueles que por algum 
motivo saírem da escola. 

O cartão é uma importante fonte de 
consulta para as crianças quando elas 
ainda não estão alfabetizadas. Portan-
to, é fundamental que elas reconheçam 
a possibilidade de estabelecer rela-
ções entre as palavras que precisam 
ler e escrever com estas palavras, que 
já lhes são familiares. Para que se fami-
liarizem com estas palavras de referên-
cia, os cartões devem ser usados com 
frequência e propósitos distintos. 

Defina um lugar onde os cartões fi-
quem disponíveis e visíveis para os alu-
nos. Por exemplo, um cartaz de pregas 
ou um pedaço de tecido onde possam 
ser fixados. Se possível, eles  devem 
ser plastificados para durar mais. 

Lembre-se de que esse material  
não pode tirar o desafio de leitura da 
turma. Por isso, todos eles devem: 
• Ter o mesmo tamanho. Caso contrá-
rio, sem que o aluno realize nenhum 
esforço, ele pode ser informado se o 
nome a ser lido ou adivinhado é grande 
ou pequeno. O ideal é que as crianças 
descubram que os nomes têm tama-
nhos diferentes e, logo mais, que isso 

varia por causa do número de letras de 
cada escrita, que também varia. Essa 
é uma das regras do nosso sistema 
de escrita que elas vão conhecer ao 
participar de situações que demandem 
descobrir o nome que está escrito. Ini-
cialmente, o critério será o tamanho. 
Em seguida, vão passar a questionar a 
quantidade de letras, o que as ajudará 
a compreender que cada escrita tem 
um número fixo de letras.
• Ter o mesmo formato e cor. Pela 
mesma razão anterior, formatos e co-
res diferentes podem dar dicas que im-
peçam os alunos de buscar pistas no 
que está escrito.
• Ser escritos com letra de forma maiús- 
cula e ter a palavra alinhada da esquer-
da para a direita, de acordo com a re-
gra de nosso sistema de escrita. 

Importante: os cartões serão usa-
dos com mais frequência para realiza-
ção da chamada, mas é possível utili-
zá--los de outras formas. Por exemplo, 
dispô-los no centro da roda para que, 
em dupla, as crianças procurem o seu;  
mostrar um por vez para que cada 
aluno descubra qual é o seu; e usá-los 
para marcar o lugar dos alunos nas me-
sas, de modo que cada um, ao chegar, 
sente-se onde está o seu. 

Na atividade 4A, especificamente, 
os alunos são desafiados a escrever 
o próprio nome sem apoio. Os cartões 
só vão ser consultados para que eles 
confirmem o que escreveram e façam 
os ajustes necessários. Oriente-os a 
não apagar a primeira escrita, deixan-
do claro que podem escrever novamen-
te embaixo ou então incluir ou retirar 
alguma letra se assim desejarem.

Incentive aqueles que já escrevem 
sem precisar do apoio do cartão a es-
crever o nome e um sobrenome, pelo 
menos. Nesse caso, ofereça a eles 
uma referência para a escrita do sobre-
nome se for necessário.

Além desta atividade, aproveite ou-
tras oportunidades em que seja preciso 
escrever o nome próprio para solicitar 
que os alunos o façam. Por exemplo, 
identificar o Caderno do aluno. 
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nome próprio
A escrita do próprio nome representa uma oportunidade privilegiada de reflexão sobre o funcionamento do siste-

ma de escrita, pelas seguintes razões: 
• tanto do ponto de vista linguístico como do gráfico, o nome próprio é um modelo estável; 
• o nome próprio é um nome que se refere a um único objeto, com o que se elimina, para a criança, a ambigui-

dade na interpretação; 
• o nome próprio tem valor de verdade porque se reporta a uma existência, a um saber compartilhado por am-

bos, o que escreve e o que lê;
• do ponto de vista da função, fica claro que identificar objetos ou indivíduos com nomes faz parte dos intercâm-

bios sociais da nossa cultura (...).
A escrita de nomes próprios é uma boa situação para trabalhar com modelos de escrita, e isso é conveniente 

porque esse tipo de modelo oferece informação à criança sobre: 
• a forma e o valor sonoro convencional das letras; 
• a quantidade de letras necessária para escrever os nomes; 
• a variedade, a posição e a ordem das letras em uma escrita convencional; 
• a realidade convencional da escrita, o que serve de referência para checar as próprias hipóteses. 

Extraído de: Trabalho pedagógico com nomes próprios, Rosa Maria Antunes de Barros,  
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa), Módulo 2 (http://goo.gl/BZKUT2), acesso em 21/12/2015
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4B Ajudantes do dia
Nesta proposta, os alunos têm o 

desafio de ler o nome dos colegas. 
Para fazer o sorteio, coloque todos os 
cartões de nome num saco ou caixa, 
sorteie um por vez, mostre-o para a 
turma e peça que as crianças digam 
o nome que está escrito nele. Mais do 
que acertar, o importante é que elas 
tentem justificar porque disseram tal 
nome e não outro. Para isso, vão ter de 
recorrer à letra inicial ou final e ao ta-
manho do nome, entre outros indícios 
que validem ou não a hipótese inicial. 
Apresente essas dicas para a classe. 
Feito isso, escreva os nomes sortea-
dos no quadro e oriente que sejam co-
piados no caderno. 

Esta atividade tem como objetivo 
aproximar os alunos da escrita para 
que, em breve, possam fazê-la sem 
apoio. Vale lembrar que as propostas 
desta sequência apresentam desafios 
de ler e escrever mesmo antes de as 
crianças terem compreendido o sis-
tema alfabético de escrita. Por isso, 
lembre-se de que, para toda e qualquer 
escrita de nome, não é necessário des-
tacar nenhuma letra ou incluir foto ou 
desenho. Esses procedimentos atrapa-
lham, pois, em vez de se concentrarem 
nas letras para descobrir o que está 
escrito, os alunos apenas associam o 
nome à foto ou ao desenho e desco-
brem o que está registrado sem de fato 
terem se esforçado para tentar ler. 

Para trabalhar com o nome próprio, 
outras atividades devem ser realiza-
das. Por exemplo: 
• Jogo de nomes: proponha a identi-
ficação de alguns nomes, mostrando 
algumas letras. Por exemplo, no caso 
de Júlia e Júlio, comece exibindo a pri-
meira letra, depois a segunda e assim 
sucessivamente, enquanto as crianças 
vão arriscando hipóteses até que che-
guem à conclusão de que só pode ser 
Júlia, porque termina com a letra A, 
ou Júlio, porque termina com O. Você 
também pode solicitar que organizem 
alguns nomes, separando os de meni-
nas dos de meninos para que a turma 
observe uma regularidade, isto é, que 
a maior parte dos nomes masculinos 
termina com a letra O e dos femininos 
com A. Com mais familiaridade, esse 
jogo pode ser proposto de modo a ofe-
recer desafios maiores. Uma alternati-
va é cobrir partes do nome e pedir que 
as crianças descubram qual é. Elas vão 
ter de fazer perguntas para adivinhar 
sem que você dê pistas.
• Escrita de nomes: você pode reali-
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zar uma série de atividades trabalhan-
do com a lista de nomes próprios da 
turma. Exemplos: de forma coletiva, 
ao chamar os alunos para registrar o 
próprio nome no quadro; em duplas, 
utilizando letras móveis após definir 
qual nome deverá ser escrito primeiro 
e individualmente. Fique atento pois no 
momento dessa atividade de escrita, 
é importante que os cartões de nome 
não estejam disponíveis para os alu-
nos. Caso contrário, a proposta não 
será de escrita, mas, sim, de cópia, 
o que não vai ajudar a turma a pensar 
como se escreve o nome dos colegas.

Essas sugestões de atividades 
são boas situações de aprendizagem 
quando é proposto aos estudantes re-
fletir sobre o sistema de escrita, pois, 
além de aprender a escrever o próprio 
nome, eles podem construir um conjun-
to de pistas que vai servir para dizer o 
que está escrito mesmo sem ler con-
vencionalmente ao comparar o nome 
dos demais colegas. Para ajudá-los 
nessa tarefa, após a escrita ou leitura 
realizadas, é interessante: 
• Chamar a atenção para a letra inicial 
e final de alguns deles (como Felipe, 

Antônio, Luiza, Gabriel, Lucas, Ander-
son e Raquel), tornando observáveis as 
diferenças entre eles, relacionadas às 
letras utilizadas. 
• Focar nas iniciais, no caso de nomes 
que começam com a mesma letra (por 
exemplo, Marcelo, Marina, Murilo e 
Moacir) e incentivar as crianças a ob-
servar algo que os diferencie, como a 
segunda ou a última letras.
• Centrar a reflexão na última letra dos 
nomes para que os alunos observem 
os que terminam da mesma forma 
(como Anderson e Everton; Miguel e 
Gabriel; Beatriz e Luiz; Rodrigo, Renato 
e Francisco; e Júlia e Helena). 
• Chamar a atenção das crianças para 
os nomes cuja parte final é reconheci-
damente semelhante (como Carolina e 
Catarina; e Juliana e Mariana). 
• Analisar nomes compostos a fim de 
que os alunos notem semelhanças e di-
ferenças (como Ana Maria e Ana Clara; 
e João Lucas e João Pedro).
• Analisar nomes iguais que diferem na 
grafia (como Carolina e Karolina; e Isa-
bela, Isabella e Izabela). 

Lembre-se de que, para selecionar 
as atividades a ser propostas para a 

turma, é necessário levar em conta as 
características do conjunto de nomes 
dos alunos que fazem parte da classe.

Outras considerações relevantes 
para o trabalho com esse conteúdo:
• Planejar estratégias que encami-
nhem os estudantes à reflexão requer 
compreender o objetivo do trabalho e 
decidir sobre as diferentes formas de 
propor uma atividade, já que proposi-
ções diferentes podem produzir apren-
dizagens diversas.
• Na sala de aula, quando refletem 
sobre as diferenças relacionadas à 
quantidade e à variedade de letras que 
compõem o nome de cada um, os estu-
dantes passam a considerar diferentes 
pistas, que podem ajudá-los a dizer o 
que está escrito de acordo com suas 
possibilidades naquele momento da 
aprendizagem em que se encontram.
• O conjunto de atividades relacionadas 
ao nome próprio pode ser realizado ao 
longo do ano, não somente durante o 
trabalho previsto nesta sequência di-
dática, uma vez que o propósito dos 
desafios sobre o tema não tem a ver 
somente com aprender a escrever o 
próprio nome.
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4C Aniversariantes do mês
Esta atividade pode ser realizada 

em um só dia. Uma vez anunciado o 
nome dos alunos que fazem aniversário 
em dado mês, escreva esses e alguns 
outros nomes no quadro, desafiando 
os alunos a indicar somente o dos ani-
versariantes. Converse com a turma: 
“Este mês, fazem aniversário Marcelo, 

Camila e Pedro. Vou escrever o nome 
deles e de outras crianças no quadro 
e vocês devem apontar o dos aniver-
sariantes. Depois, vamos fazer juntos 
o cartaz dos aniversariantes do mês”. 

Caso queira tornar a atividade mais 
desafiadora, escolha nomes de crianças 
que não fazem aniversário com a primei-
ra letra igual a dos aniversariantes. 

Se a turma tiver alunos alfabéticos, 
coloque-os na função de escriba e crie, 
assim, um novo desafio para eles: peça 
que escrevam no quadro os nomes que 
você vai ditar, deixando claro que eles 
não podem ajudar os colegas a encon-
trar o nome dos aniversariantes. Não 
se esqueça de ajudá-los quanto à orto-
grafia: os nomes precisam estar escri-
tos convencionalmente. 

Esse trabalho pode ser repetido 
mensalmente.  No início de cada mês, 
informe à classe quem são os aniver-
sariantes e proponha um revezamento 
de duplas de estudantes responsáveis 
por escrevê-los. O cartaz deve ficar ex-
posto na sala. Essa é uma ótima opor-
tunidade para que durante todo o ano 
haja motivo para a escrita de nomes 
próprios com sentido. 
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4D Escrita do nome com letras 
móveis

As letras móveis são particularmen-
te indicadas para a escrita em duplas, 
pois permitem que os estudantes dis-
cutam quais são as mais adequadas 
para escrever aquilo a que se propõem 

e cheguem a acordos. Para isso, é pre-
ciso oferecer a eles um conjunto amplo 
de letras. 

Esta atividade ajuda os alunos a 
aprender a trabalhar em parceria, e 
isso é válido porque a tendência é que, 
no início, cada um queira escrever o 

próprio nome separadamente, sem 
antes trocar ideias com o colega. Lem-
bre-se de que aprender a trabalhar em 
duplas é um objetivo que deve ser per-
seguido durante todo o ano. 

Há outras possibilidades de trabalho 
com o uso das letras móveis: 
• Oferecê-las aos alunos e pedir que es-
crevam o nome ou outra palavra sem 
deixar os cartões de nome ou algum 
outro modelo à disposição. Somente 
quando eles terminarem de escrever, 
permita que comparem a produção 
com o cartão e façam as mudanças 
que julgarem necessárias.
• Espalhar um conjunto grande de le-
tras sobre uma mesa e solicitar que as 
crianças selecionem somente as que 
fazem parte de seu nome ou de outra 
palavra e então a escrevam.
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4E Bingo de nomes

Uma das propostas que fazem su-
cesso entre as crianças é a do Bingo 
de nomes, que pode ser jogado pela 
turma em muitos momentos. Antes de 
propor o jogo pela primeira vez, organi-
ze uma roda de conversa e pergunte se 
a turma conhece o bingo, se alguém já 
o jogou e se sabe as regras (por exem-
plo, marcar na cartela somente o nome 
sorteado e avisar ao grupo que ganha 
apenas o que tiver marcado todos os 
nomes primeiro). 

Durante o jogo, sorteie um nome 
de cada vez (use os cartões de nome) 
e lembre-se de somente dizer em voz 
alta o nome sorteado, sem mostrar o 
cartão para a turma. Circule pela sala 
conversando com as crianças a fim de 
ajudá-las a descobrir se devem ou não 
marcar algo na cartela. Faça perguntas 
como: “O nome sorteado é Daiane. 
Com que letra começa?”; e “Algum 
nome da sua cartela começa com essa 
letra?”. Depois que o jogo terminar, 
peça que os alunos expliquem o que 
fizeram para encontrar os nomes sor-
teados. Nesse momento, os saberes 
de um se tornam de todos, pois acon-
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tecem o compartilhamento de ideias e 
a argumentação. 

Nas primeiras vezes que as crianças 
jogarem, use cartelas com dois nomes  
apenas. Depois, vá aumentando o nú-
mero (e, consequentemente, o grau 
de dificuldade) sem demora, já que 
elas aprendem rápido e o propósito do 
trabalho com o jogo é criar desafios. 
Outras recomendações: prefira usar 
cartelas de cartolina (que duram mais) 
e não deixe os alunos ficarem sempre 
com as mesmas (para variar os nomes 
que cada um tem de encontrar). 

Uma variação de jogo interessante 
é sugerir que as crianças brinquem em 
dupla. O critério de agrupamento mais 
utilizado quando se propõem atividades 
para a apropriação do sistema de es-
crita é, em geral, o de competências 
próximas. Isso significa agrupar alunos 
com hipóteses de escrita semelhantes 
por considerar que a interação entre 
eles proporciona maior reflexão sobre 
o conteúdo e também avanço na apren-
dizagem. O conhecimento nunca é es-
tanque e os saberes infantis, por mais 
próximos que sejam, nunca são iguais. 
Para organizar as crianças em duplas, 
consulte a sondagem e confira a hipó-
tese de escrita de cada uma delas.

Depois de experimentarem o jogo 
proposto na atividade do Caderno do 
aluno, você pode convidar os alunos 
para jogar diversas vezes. 

Além do bingo, é possível apresentar 
aos alunos outros jogos, por exemplo:  
• Adivinha de nomes: você ou uma 
criança escreve no quadro somente as 
duas primeiras letras de um nome, e 
os alunos, consultando a lista de no-
mes da turma, devem adivinhar qual 
é. É possível oferecer pistas, como: 
“É o nome de um menino”; “Tem sete 
letras”; “A última letra é L”; e “O nome 
dele tem sete letras e termina com L”. 
Quando alguém adivinhar o nome que 
está sendo escrito, convide todos os 
alunos a ditar as letras que faltam.
• Jogo da memória de nomes: cada 
criança recebe duas cartas em branco 
e tem de escrever o próprio nome em 
cada uma delas de maneira idêntica. 
Depois, todas as cartas devem ser reu-
nidas, embaralhadas e colocadas so-
bre uma mesa ou no chão com a face 
escrita virada para baixo. O desafio é 
procurar as cartas iguais, virando duas 
de cada vez e ler em voz alta o que 
está escrito, na tentativa de formar pa-
res. Quando isso acontecer, o jogador 
fica com o par. Caso contrário, devolve 
as cartas no lugar, com a escrita vira-
da para baixo. Ganha o jogo quem tiver 
mais pares quando não restarem mais 
cartas na mesa – mas entenda que o 
desafio principal é ler em voz alta o que 
está escrito em cada carta ao virá-la.  

Lembre-se de que a interação entre 
você e os alunos (e entre eles mesmos 

também) é muito importante nesse tipo 
de atividade de leitura ou de escrita, 
pois é um momento em que circulam 
muitas informações. Portanto, sempre 
peça que as crianças explicitem as hi-
póteses delas e indiquem onde e por 
que pensam estar escrito determina-
do nome. É nesse momento que cada 
uma  conta o que já observou sobre o 
próprio nome e o nome dos colegas, 
favorecendo dessa maneira a constru-
ção de novos pontos a ser observados 
pelos colegas. 

Mais que saber o próprio nome, es-
sas atividades têm como finalidade ofe-
recer um amplo repertório de palavras 
significativas com as quais os alunos 
possam realizar diferentes reflexões,  
como quais as letras utilizadas, quan-
tas são necessárias e em que ordem 
aparecem. Como é possível observar, 
as crianças aprendem muito umas com 
as outras, e não somente com as infor-
mações que o professor provê. 

Importante: estas atividades, embo-
ra estejam propostas uma única vez 
e de forma sequenciada, podem ser 
repetidas ao longo do ano desde que 
ainda sejam desafiadoras para a tur-
ma. Também não é necessário seguir 
a ordem em que estão apresentadas. E 
você pode acrescentar outras propos-
tas de trabalho com o nome próprio 
que tenha realizado ao longo de sua 
trajetória profissional.

Gustavo Santos Ribeiro
EM do Uruguai
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ETAPA 5 Quem sou eu e as coisas 
de que gosto

5A Quem sou eu?
Até este momento, os alunos já 

participaram de diversas situações em 
que precisaram ler e escrever o próprio 
nome e dos colegas a fim de ampliar 
seus conhecimentos sobre o sistema 
de escrita. Também tiveram a oportuni-
dade de conhecer a história de vida de 
cada um e sua origem, além de terem 
criado e fortalecido vínculos com você 
e os colegas ao aprender e ensinar 
brincadeiras e conversar em roda, en-
tre outras tantas coisas. 

Nesta etapa da sequência didática, 

novas situações de leitura e escrita se-
rão oferecidas aos estudantes: eles se-
rão  convidados a ler e escrever, além 
do nome próprio, outros dados pes-
soais e suas preferências para expor 
no mural das preferências. A respeito 
dele, retome com a turma o texto lido 
na atividade 1A e as principais informa-
ções que ele fornece sobre as ativida-
des desta sequência didática. Levante 
com as crianças o que já fizeram até o 
momento e o que falta fazer. Esse é um 
procedimento que ajuda a turma a con-
trolar o tempo e compreender o per-
curso que está sendo realizado e o que 
falta para chegar ao final do trabalho. 

Certifique-se de que a classe conhe-

ce todas as informações necessárias 
para realizar a atividade 5A, como o 
local de nascimento. Busque saber se 
você pode contar com a ajuda da se-
cretaria da escola para obtê-las, caso 
preciso. Se isso não for possível, recor-
ra novamente às famílias (o que justifica 
a escrita coletiva de mais um bilhete). 
Nesse caso, observe a necessidade de 
garantir as condições didáticas para a 
produção do texto. 

A enquete a ser realizada é extensa. 
Por isso, a tarefa está dividida em três 
partes (atividades 5A, 5B e 5C). Desse 
modo, o desafio se torna possível para 
as crianças. Se julgar adequado, em 
função das dificuldades que os alunos 
apresentam ou para poder acompanhar 
a realização da atividade, divida a en-
quete em mais partes.

As respostas à enquete permitem a 
socialização de informações preciosas 
sobre as preferências das crianças, 
bem como a elaboração de várias listas 
de palavras, que, como a de nomes, se-
rão referências importantes para o tra-
balho de reflexão. Isso, por sua vez, é 
essencial para o avanço de todos rumo 
à compreensão do princípio alfabético 
do sistema de escrita. 

Para realizar a atividade, divida a 
sala em dois grupos. O primeiro deve 
ser formado por duplas de alunos com 
escrita alfabética e silábica alfabética. 
Após entenderem o que deve ser fei-
to, eles podem fazer a atividade com 
maior autonomia, recorrendo aos par-
ceiros em caso de dúvida. No segundo 
grupo ficarão duplas formadas por alu-
nos com menor conhecimento de es-
crita. Para eles, dê mais atenção, leia 
cada item da enquete e informe o que é 
preciso escrever. Vale a pena conside-
rar o uso de letras móveis. Depois de 
trabalhar com elas, as crianças devem 
registrar a lápis o que foi produzido. 
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5B Onde moro e com quem?
Os alunos têm mais uma oportunida-

de para se conhecer e escrever. Depois 
que cada um responder às questões, 
realize um momento de socialização 
das informações. Para promover esta 
atividade, organize a classe em gru-
pos, respeitando as mesmas condi-
ções orientadas para a atividade 5A. 

Yasmin Viano
EM Santa Bárbara
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5C Do que eu gosto?
As respostas dadas na enquete pos-

sibilitam a organização de várias listas 
(das comidas preferidas do 1º ano; 
dos doces favoritos, dos brinquedos 
prediletos, das brincadeiras de que as 
crianças mais gostam, das histórias 
que gostam de ouvir). Elas devem fazer 
parte do mural da sala de aula (usado 
como referência para as crianças para 
ler e escrever outras palavras) e po-
dem compor o mural das preferências.  

Após cada atividade, escreva as lis-

tas em cartolina, na frente das crian-
ças, fazendo perguntas que as levem 
a refletir sobre as letras que devem ser 
usadas e em que ordem. Caso apre-
sentem dúvidas ou digam que não sa-
bem o que fazer, ajude-as a recorrer a 
outras listas e buscar informações que 
possam apoiar a escrita de determina-
das palavras, conforme orientado nas 
atividades anteriores. 

Para a realização desta atividade, 
divida a sala em grupos, respeitando 
a orientação dada para a atividade 5A. 
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5D Escrita de nome de brincadeira 
em dupla

Como foi indicado em relação ao 
trabalho com os nomes, é importante 
que todas as palavras que os alunos 
tenham de localizar ou ler sejam es-
critas no quadro, em letra de forma 
maiúscula, para que se promova uma 
discussão que favoreça a reflexão so-
bre o sistema de escrita. Nesse caso, 
espera-se que você já tenha organizado 
diferentes listas de palavras, com base 
nos dados coletados na enquete reali-
zada com os próprios alunos (comidas, 
doces, brinquedos, brincadeiras e his-
tórias preferidas), as quais são refe-
rências importantes para a leitura e a 
escrita de outras palavras.

Jonas Lima Lopes
EM Paroquial da Vitoria
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5E Comida preferida
Informe aos alunos que esta ativida-

de trata de uma lista de comidas. Diga 
aleatoriamente as opções e convide-os 
para descobrir onde está escrito, por 
exemplo, caruru. Lembre-se de pedir 
a eles para explicar que pistas usaram 
para localizar a palavra solicitada. 

Na segunda parte da atividade, su-
gira que as crianças encontrem a lista 
das comidas preferidas da turma, ex-
posta na sala, para localizar a comida 
preferida pela maioria. O objetivo da 
consulta à lista é justamente criar a 
situação de ler sem saber ler, pois pri-
meiro os alunos devem encontrar entre 
todas as listas a que se refere à comi-

da para depois identificar a comida pre-
ferida pela maioria, colocando em jogo 
todos os saberes que foram construin-
do ao longo das situações de leitura de 
que já participaram, e então escrever 
a resposta no caderno. No momento 
da escrita, incentive-os a não copiar da 
lista, e sim dialogar com o parceiro de 
dupla sobre as ideias que têm acerca 
de como deverão escrever. Se preferir, 
retire o cartaz da parede para que não 
se torne uma atividade de cópia. 

Ao final da atividade, aproveite para 
propor uma situação de escrita coleti-
va no quadro. Chame uma dupla por 
vez e peça que os alunos escrevam, 
da melhor forma possível, o nome da 

comida preferida da turma. Se a du-
pla convidada escrever, por exemplo, 
moqueca, peça que as crianças leiam 
indicando a forma como pensaram e 
então lance perguntas. Por exemplo: 
“Com que letra começa moqueca?”; e 
“O nome de algum colega começa da 
mesma forma? E como termina?”. Per-
gunte também se outra dupla sugere 
alguma mudança na escrita da palavra, 
convidando mais uma ou duas duplas 
para trabalhar na mesma escrita. Siga 
questionando: “Vocês acham que pre-
cisamos usar todas essas letras?”; e 
“Que outra letra é boa para escrever 
esta palavra?”. Proponha, então, que 
a dupla seguinte faça modificações 
para melhorar a produção, realizando 
a escrita abaixo da anterior. Faça esse 
movimento alternando as duplas cha-
madas para irem ao quadro. Dessa ma-
neira, você dá para diversos alunos  a 
chance de refletir sobre a escrita. 

Para provocar boas reflexões, inicie 
a exploração chamando a dupla com 
menor conhecimento sobre a escrita e 
depois uma com maior conhecimento. 

Atenção: o objetivo desse trabalho 
no quadro não é alcançar a escrita con-
vencional de nome  de comidas, e sim 
proporcionar momentos de reflexão so-
bre o sistema com base no intercâmbio 
de ideias entre as duplas. Por isso, é 
essencial não apagar nenhuma das es-
critas anteriores. 



391º BIMESTRE

pág. 33

5F Vamos cantar?
Esta atividade pode ser realizada de 

diferentes formas e em diversas aulas. 
Caso tenha acesso à internet, convide 
os alunos a ouvir a canção (disponível 
em http://goo.gl/ftbkx8, acesso em 
9/12/2015). Após acompanharem a 
leitura da letra da música e cantá-la, 
certifique-se de que já a conhecem de 
cor ou pelo menos um trecho. 

Depois, organize duplas e proponha 
que localizem no primeiro verso as 
palavras que vai ditar. Antes, relembre 
o que está escrito na primeira estrofe 
com a ajuda dos alunos. Em seguida, 
pergunte: “Onde está escrito bicicle-

ta?”; “Por que vocês acham que é essa 
palavra?”; “Tem o nome de algum cole-
ga que começa com a mesma letra?”; 
“Onde está escrito confusão?”; e “Con-
fusão termina igual a que palavra?”. 
Escreva no quadro PIÃO e CONFUSÃO 
e informe que escreveu as duas pala-
vras, mas não indique onde está escri-
to o quê. Pergunte: “Qual delas é con-
fusão?; “Como vocês sabem?”; “O que 
ajuda a descobrir qual é confusão?”; e 
“O nome João ajuda a descobrir onde 
está escrito confusão? Por quê?”. 

Você pode criar outras situações de 
leitura ou de escrita com base na letra 
da canção para explorá-la mais.

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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5G Geladinho preferido
Converse com as crianças sobre os 

diferentes sabores de geladinho que 
conhecem, se já experimentaram, qual 
o sabor preferido de cada uma e se 
fazem em casa ou compram pronto. 
Aproveite para contar suas preferên-
cias. Depois, peça que os alunos es-
crevam os sabores que você vai dizer. 
Em duplas, devem conversar com o 
colega para que, juntos, decidam que 
letras usar, quantas são necessárias e 
em que ordem devem ser colocadas. 
Diga, então, os três sabores de que 
você mais gosta e oriente que escre-
vam um de cada vez. Caso diga limão, 
acerola e manga, oriente-os a escrever 
primeiro limão para só depois escrever 
acerola e, por último, manga.
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5H Que brincadeira vamos fazer 
hoje?

Antes de pedir que as crianças fa-
çam esta atividade, escreva a lista de 
brincadeiras no quadro, mas numa or-
dem diferente da que está apresenta-
da. Por se tratar de uma situação de 
leitura pelo aluno, é fundamental infor-
mar que se trata de uma lista de brin-
cadeiras. Dessa forma, o campo sobre 
o qual eles devem pensar fica restrito. 

Relembre as várias brincadeiras que 
a turma conhece. À medida que as 
crianças forem dizendo o nome delas, 
caso não mencionem as brincadeiras 
da lista, relembre outras mais para 

que apareçam. Se for o caso, valide 
algumas hipóteses dizendo, por exem-
plo: “João falou que esconde-esconde 
foi uma das brincadeiras que vocês já 
realizaram na escola. Essa brincadeira 
faz parte da lista. Observem todos os 
nomes e descubram onde está escrito 
esconde-esconde”. 

Para que localizem as palavras, 
você pode sugerir que observem a le-
tra inicial ou final e também perguntar 
se o nome da brincadeira é compos-
to de uma ou duas palavras, como já 
orientado em outras situações de leitu-
ra. Depois que a palavra for localizada, 
questione o aluno pedindo que explique 

as pistas usadas para saber que está 
escrito o que pensa estar escrito.  

Todo o conhecimento construído pe-
las crianças ao longo desta sequência 
didática, com base no trabalho de refle-
xão realizado com os nomes próprios 
e com as diversas listas de palavras 
organizadas, será de grande valia para 
a realização desses desafios. 

Estimule todos a se arriscar a dizer 
outra palavra que pode estar na lista 
e proceda da mesma forma outras ve-
zes. Somente depois de garantir que 
todos os alunos saibam o que está 
escrito na lista, oriente-os a realizar a 
atividade proposta em dupla. 
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5I Brincadeira de criança

Inicialmente, deixe que os alunos 
comentem o que quiserem a respeito 
da imagem. Depois, explore a obra 
perguntando: “As crianças retratadas 
estão brincando sozinhas?”; “Onde 
estão?”; “Têm algum brinquedo em 
mãos?”; e “Por que o nome do quadro 
é Crianças na praça?”. Por fim, lance 
o desafio para que descubram quantas 
e quais brincadeiras foram representa-
das na imagem. 

Você pode também pesquisar obras 
de outros artistas que retratam brin-
cadeiras e mostrá-las à turma. Por 
exemplo, Aracy de Andrade,  Candido 
Portinari (1903-1962), Sandra Guinle e 
Pieter Bruegel (1525-1569). É impor-
tante apresentar  imagens de obras de 
arte e informações sobre os artistas 
para ampliar o universo de conheci-
mento dos alunos. 

Lembre-se de dar preferência a ima-
gens que possibilitem às crianças esta-
belecer relações com o universo delas  
e que sejam interessantes para fazer 
parte do mural das preferências que 
está sendo organizado. 

Barquinho de papel, pião, rolando aro, pulando 
carniça, cavalo de pau, bilboquê, roda, pipa, 
balão, corda, bambolê, estilingue, perna de 
pau, subir em árvore, pé de lata, fazer estrela, 
patinete, amarelinha, bicicleta (ou rolimã), bo-
neca e aviãozinho.

• Sugestões de brinquedos para apreciar com os alunos no 
site Museu do Brinquedo Popular (http://goo.gl/R5pFpx), 
acesso em 9/12/2015

quer saber mais?

Esta questão possui mais de uma resposta. Leia à direita.

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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zer desenhos para ilustrar o mural, pre-
parar molduras coloridas para os car-
tazes com as listas e escrever o que 
for preciso para deixar claro ao obser-
vador o que desejam comunicar. Você 
também pode sugerir que usem fotos 
deles com os familiares fazendo o que 
gostam ou participando de atividades e 
brincadeiras realizadas na escola.

Outro detalhe que precisa ser consi-
derado tem a ver com o ponto de vista 
estético do mural. Por isso, cuide da 
distribuição de textos, desenhos e fo-
tos para que o produto final fique visual-
mente agradável, bonito e convidativo 
para quem quiser apreciá-lo.

Antes de começar a organizar o 
mural, lembre-se de conversar com a 
turma sobre a função dele e o espaço a 
ser utilizado para montá-lo. Você pode 
também preparar com os alunos uma 
lista do que precisa ser feito até o mo-
mento da exposição. 

A respeito da atividade 6A, observe 
que o texto do bilhete tem um proble-
ma a ser identificado: a falta de infor-
mações (dia e horário do campeonato). 
Esse tipo de informação é fundamental 
nesse tipo de texto. Por isso, as crian-
ças precisam discutir tanto a pertinên-
cia do que foi comunicado quanto o que 
faltou comunicar. Esse tipo de reflexão 
é importante para ajudá-las no momen-
to de produção coletiva do convite para 
apreciação do mural (atividade 6B).  
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6B Nosso convite
Para a escrita do convite, realize o 

mesmo encaminhamento proposto nas 
atividades 3A, B e C, ajustando de es-
crita de bilhete para escrita de convite. 

Retome o exemplo da atividade 6A, 
com falta de algumas informações (dia, 
horário e local do campeonato). Como 

elas são essenciais para esse tipo de 
texto, as crianças precisam discutir 
tanto a pertinência do que foi comuni-
cado quanto o que faltou comunicar. 
Reflexões dessa natureza ajudam bas-
tante no momento da produção coleti-
va do convite para apreciação do mural 
das preferências.

ETAPA 6 Organizando o mural das  
preferências do 1º ano 

6A Análise de convite
Até o momento, tudo o que foi pro-

duzido e exposto no mural da classe 
teve os objetivos de fortalecer o vín-
culo entre as crianças, contribuir para 
que elas se conhecessem melhor e ser-
vir de fonte de informação e pesquisa 

para as situações de leitura e escrita. 
Nesta última etapa da sequência, 

o propósito é organizar o mural das 
preferências, que será exposto para a 
comunidade escolar, reunindo todo o 
material produzido que for interessan-
te. Para isso, é importante organizar e 
selecionar o que fará parte dele, assim 
como envolver os alunos no processo. 
Eles podem separar as produções, fa-
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6C O que não pode faltar no nosso 
mural?

Esta é uma atividade de leitura, 
como várias outras desta sequência 
didática, em que as crianças são desa-
fiadas a ler sem saber ler, isto é, têm 
de tentar  localizar na lista o tipo de 
informação que gostariam de compar-
tilhar no mural das preferências. Como 
grande parte da turma ainda não lê 
convencionalmente, leia em voz alta de 
maneira aleatória as opções e depois 
peça que, em dupla, circulem a esco-
lhida. 

Nesta atividade, os alunos também 
são convidados a participar da toma-
da de decisões sobre as informações 
contidas no mural das preferências. 
Explique que todos fizeram muitas 
descobertas até agora, inclusive sobre 
parlendas e adivinhas, tendo aprendido 
coisas novas, e que tudo pode ser co-
locado no mural também.

Ao propor que localizem o tipo de 
informação que gostariam de compar-
tilhar, peça que indiquem as pistas em 
que se basearam para afirmar onde es-
tava escrito o quê. 

Lembre-se de que essas situações 
de trabalho em dupla são importantes 
para promover muitas trocas de infor-
mações e confronto de hipóteses, de 
tal forma que todos possam avançar 
em relação à compreensão do funcio-
namento do sistema de escrita.

pág. 38
6D Eu gostei... Eu não gostei... Eu 
sugiro que...

Após todo o trabalho realizado e da 
exposição do mural, faça uma roda de 
conversa com os alunos sobre o que 
eles puderam aprender, o que mais 
gostaram de fazer e o que mudariam 
para que a próxima turma de 1º ano 
aproveite ainda mais.

Depois, individualmente, eles devem 
fazer a atividade. Lembre-se de aceitar 
e valorizar a hipótese de escrita de 
cada um, mesmo que ainda não seja a 
mais próxima do convencional.

MURAL DAS PREFERÊNCIAS - CADERNO DO PROFESSOR
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COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Aprendam a valorizar a cultura popu-
lar por meio da apreciação de diversas 
parlendas e adivinhas. Ambas são tex-
tos que pertencem à tradição oral.
• Aprendam a participar de situações 
de leitura e escrita de textos, como 

parlendas, adivinhas e bilhetes, a fim 
de que reflitam sobre o sistema de es-
crita e da linguagem que se escreve.
• Aprendam a trabalhar em dupla para 
favorecer o intercâmbio de ideias, a 
circulação de informações assim como 
ouvir os outros com  respeito.

tempo estimado 
• 20 aulas.

material 
• Letras móveis do anexo do Caderno 
do aluno.   

introdução 
As brincadeiras coletivas são um 

ótimo jeito de aproximar as crianças 
umas das outras, favorecendo a cons-
trução de laços de amizade. Por essa 
razão, ao longo de todo ano, e em es-
pecial no primeiro bimestre, a ideia é 
promover muitas delas. Aproveite que 
no 1º ano meninos e meninas ainda 
gostam de brincar juntos: se divertem 
com brincadeiras de mão e de roda e 
pulando corda e elástico, por exemplo. 

Parlendas dão o tom de algumas 
brincadeiras. Uni-duni-tê pode ser reci-
tada para decidir quem será o primeiro 
do grupo a participar. Quantos anos 
você tem? é cantada enquanto as crian-
ças pulam corda. Corre-cotia é parte 
integrante de uma brincadeira. Sem 
cantá-la não dá para brincar. 

Por cantá-las muitas e muitas vezes, 
as crianças costumam saber as parlen-
das de cor, tal como as adivinhas. Am-
bas são textos memorizados, condição 
para atividades de alfabetização, pois, 
quando os estudantes não sabem ler e 
escrever convencionalmente, o traba-
lho com esses textos favorece  muitos 
avanços significativos nas hipóteses 
das crianças a respeito do sistema de 
escrita. 

Com parlendas e adivinhas, é possí-
vel propor às crianças escrever aquilo 
que é dito, na ordem que se diz, além 
de fazê-las produzir adivinhas e desa-
fiar os colegas. O fato de saberem os 
textos de cor permite que avancem na 
construção de estratégias de leitura, 
à medida que têm condições de ante-
cipar o que está escrito. Como você 
pode notar, existem maneiras de en-
sinar a ler e a escrever por meio de 
situações reais de leitura e de escrita.
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No início do trabalho, é provável que 
os alunos saibam de cor algumas par-
lendas e adivinhas, mas a possibilidade 
de ampliação de repertório é garantida 
com propostas de leitura.  Você vai ver 
como a turma é capaz de memorizar 
rapidamente novos textos! Além disso, 
no que diz respeito ao avanço das hi-
póteses sobre o sistema de escrita, a 
possibilidade de acompanhar a leitura 
realizada em voz alta com o texto em 
mãos favorece o estabelecimento de 
relações entre o dito e o escrito, algo 
fundamental no início da alfabetização.

Tendo informações sobre as hipóte-
ses de escrita dos alunos, é interessan-
te propor que eles trabalhem em dupla, 
desde que estejam em níveis próximos 
de conhecimento. Esta sequência didá-
tica contempla situações de leitura em 
que as crianças são convidadas a loca-
lizar palavras nas parlendas ou em um 
banco de palavras. Para enfrentar esse 
tipo de desafio, elas têm de se basear 
no dito para descobrir onde está escri-
to o que é pedido. Tal como quando 
é solicitado que localizem as palavras 
que se repetem: 

BATE PALMINHA, BATE
PALMINHA DE SÃO TOMÉ

Note que as palavras repetidas 
podem estar no mesmo verso ou no 
seguinte. Também é importante que 
os alunos vejam a semelhança gráfica 
entre alguns termos que rimam, como:

 
REI
CAPITÃO
SOLDADO
LADRÃO
MOÇA BONITA
DO MEU CORAÇÃO

Essas situações demandam esforço 
intelectual por parte das crianças, por-
tanto elas precisam de apoio. Faça a 
mediação, pensando em boas pergun-
tas para promover a troca de ideias, 
garantindo a máxima circulação de in-
formações. Desse modo, todos podem 
avançar com base em situações de 
análise e reflexão sobre a língua.  

Esta sequência didática está organi-
zada em três etapas. Na primeira, além 
de utilizar parlendas de forma contex-

tualizada, como em situações de es-
colha, será promovida a aproximação 
entre as crianças por meio de brinca-
deiras das quais as parlendas fazem 
parte. A segunda etapa compreende 
um período de ampliação de repertó-
rio, por meio dos textos e também da 
realização de uma enquete. Por fim, na 
terceira etapa, as crianças devem  in-
ventar adivinhas para desafiar colegas 
e adultos, expondo os textos produzi-
dos no mural dos desafios. 

Embora haja um tempo definido 
para a realização da sequência didá-
tica, nada impede que as atividades 
sejam propostas mais vezes ao longo 
do bimestre. Decida, com base na 
avaliação do trabalho com as sequên-
cias didáticas, se é viável propor mais 
situações de escrita. Vale lembrar que 
as atividades desta sequência devem 
ser desenvolvidas concomitantemente 
às do Mural das preferências. Decida 
com os alunos se eles querem inserir 
no mural as parlendas e adivinhas pre-
feridas. Essa é uma oportunidade para 
compartilhar com a comunidade as 
aprendizagens conquistadas.

Fabiano da Conceição Santos
EM Ana Nery
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quadro de organização da sequência
Etapas Atividades

1
Apresentação do trabalho aos alunos e 
imersão no tema com base na proposição de 
brincadeiras para ampliação de repertório

1A  O que são parlendas e adivinhas? 

1B  Leitura de parlendas para brincar de roda e de mão

1C  Leitura de parlendas recitadas para bebês

1D  Localização de palavras repetidas nas parlendas

1E  Comparação de duas versões de uma mesma 
parlenda

1F  Leitura de parlendas que demandam recitar o 
abecedário

1G  Leitura de adivinhas e observação da fórmula inicial  
(O que é, o que é?)

1H  Localização de respostas de adivinhas em bancos de 
palavras

2
Realização da enquete e as novas 
descobertas 

2A  Realização de uma enquete

2B  Escrita de títulos de parlendas com letras móveis

2C  Escrita de parlenda com letras móveis

2D  Localização de resposta de adivinhas em banco de 
palavras

2E  Localização de palavras que rimam numa parlenda

2F  Localização de palavras indicadas pelo professor em 
uma parlenda

2G  Localização de palavras que se repetem em uma 
parlenda

2H  Localização de repostas para adivinhas inventadas em 
bancos de palavras

2I  Reorganização de uma parlenda cujos versos estão 
embaralhados

3 Invenção e escrita de adivinhas
3A  Produção coletiva de adivinhas

3B  Produção de adivinhas em dupla 
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ETAPA 1 Apresentação do trabalho 
aos alunos e imersão no tema 
com base na proposição de 
brincadeiras para ampliação de 
repertório

1A O que são parlendas e adivinhas?
Uma maneira interessante de intro-

duzir de forma contextualizada parlen-
das na rotina das crianças é lançar 
mão delas para decidir quem começa 
uma brincadeira ou vai levar um recado 
para uma pessoa. Que tal você fazer 
isso de forma intencional ao longo de 
todo o primeiro bimestre?

Um bom início de conversa com os 
alunos sobre as atividades propostas 
nesta sequência didática pode aconte-
cer depois de um convite para brincar 
de roda no pátio, recitando a parlenda 
A galinha do vizinho, por exemplo. É 
importante realizar muitas brincadeiras 
dessa natureza, aproveitando o reper-
tório que as crianças já têm. Lembre-se 
de que ao término da sequência didá-
tica Mural das preferências, elas com-
partilham as brincadeiras de que mais 
gostam e as preferências delas podem 
estar relacionadas também ao que vi-
venciaram em grupo.    

A partir da segunda semana de aula 
é desejável que você compartilhe com 
os alunos o trabalho a ser desenvolvi-
do. Informe que eles vão brincar juntos 
várias vezes e serão convidados a co-
nhecer muitas parlendas e adivinhas, 
por meio de leituras e enquetes.  

À medida que o repertório de par-
lendas e de adivinhas das crianças for 
se revelando e ampliando, aproveite 
para colocar novos textos no mural, 
registrando-os em cartolina, para que a 
turma possa consultá-los ou explorá-los 
sempre que puder ou desejar. Essa é 
uma forma de favorecer a construção 
de um bom vínculo com o conhecimen-
to, bem como aumentar a confiança de 
cada aluno na própria capacidade de 
aprender a ler e a escrever. 

Importante: as parlendas e adivinhas 
não devem ser escritas com letras ou 
cartolinas de cores diferentes, tampou-
co conter ilustrações, da mesma forma 
que os cartões e as listas de nomes 
não podem conter fotografias. A aten-
ção dos alunos, durante a consulta a 
esses materiais, deve estar voltada 
para a construção de fatores observá-
veis sobre o sistema de escrita. 

Depois de ler em voz alta o texto 
da apresentação da sequência didática 
para a turma, fale um pouco sobre as 
brincadeiras que marcaram sua infân-
cia e recite uma ou duas parlendas que 
conhece. Também conte onde e em 
que circunstâncias costumava recitá-
-las. Isso contribui com o estabeleci-
mento de vínculo com os alunos. Conte 
também que as parlendas fazem parte 
da história da infância das pessoas. 
Isso vai revestir de significado o traba-
lho de construção de repertório.

PARLENDAS E ADIVINHAS - CADERNO DO PROFESSOR
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1B Leitura de parlendas para 
brincar de roda e de mão

Leia as parlendas em voz alta e con-
vide as crianças para brincar. Neste 
momento, a ideia não é solicitar que 
encontrem palavras no texto, e sim 
criar um contexto de imersão na te-
mática desta sequência didática. Vale 
ressaltar que a origem de Ordem é Sal-
vador, de acordo com o site Mapa do 
brincar (http://goo.gl/AGai3g), acesso 
em 9/12/015
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1C Leitura de parlendas recitadas 
para bebês

Conte para os alunos que somos 
inseridos na cultura desde que nasce-
mos. Fale sobre os textos folclóricos 
recitados enquanto os bebês são aca-
lentados e pergunte se algum deles já 
observou essa situação. Depois, faça 
a leitura em voz alta para acionar os 
conhecimentos prévios de todos. 
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1D Localização de palavras 
repetidas nas parlendas

Leia as duas parlendas em voz alta 
e desafie as crianças a descobrir em 
qual estão escritas as palavras (ou 
pedaços de palavras) que se repe-
tem. Peça que explicitem os critérios 

nos quais se basearam para arriscar 
hipóteses. Para isso, lance perguntas 
como: “Vocês repararam que quando li 
Fui no cemitério, repeti várias vezes al-
gumas palavras e parte de palavras?”; 
“Quais foram?”; e “Vamos ver se vocês 
conseguem encontrá-las no texto?”. 
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1E Comparação de duas versões 
de uma mesma parlenda

O objetivo da atividade é mostrar 
aos alunos que a mesma parlenda 
pode sofrer variações. Escreva os 
dois textos no quadro, com letras de 
forma maiúsculas, para promover uma 

discussão sobre onde podem estar es-
critas as palavras que diferenciam um 
do outro. Essa reflexão pode ser poten-
cializada se os estudantes conhecerem 
de memória pelo menos uma das ver-
sões. Para garantir isso, ensine uma 
delas antes de realizar a atividade. 

Depois, convide uma criança para 
sublinhar, no quadro, as palavras que 
diferem um texto do outro. Lembre-se 
de que a turma ainda está descobrindo 
que o que está escrito é o mesmo que 
é dito. Portanto, sugira que a classe 
recite a parlenda enquanto o colega 
tenta fazer o que você pediu. Chame a 
atenção para o fato de as palavras co-
meçarem e terminarem com a mesma 
letra. E, no caso de chinelo e chineli-
nho, fale sobre a extensão de ambas, 
de tal forma que os alunos notem que 
uma delas contém mais letras que a 
outra. Se julgar pertinente, destaque-
-as do texto, reescrevendo-as em outro 
ponto do quadro, para que as crianças 
possam compará-las.

Agora, sugira reler a parlenda, pedindo 
que a turma preste bastante atenção. 
Esse tipo de intervenção favorece a 
construção de estratégias de leitura, 
como a antecipação, uma vez que os 
estudantes avançam rumo à compreen-
são de que as palavras estão escritas 
na ordem em que são ditas.

Não se esqueça de convidar os alu-
nos para explicar como fizeram para 
localizar as palavras. Levando-os a 
explicitar as hipóteses, você garante a 
circulação de ideias. 

PARLENDAS E ADIVINHAS - CADERNO DO PROFESSOR
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1F Leitura de parlendas que 
demandam recitar o abecedário

Os alunos precisam aprender o 
nome das letras do alfabeto, embora 
isso não seja suficiente para compre-
ender o princípio alfabético do sistema 
de escrita. Esse repertório pode ser 
construído com base na aprendizagem 
de parlendas utilizadas em brincadeiras 
com corda, como as desta atividade. 
Para favorecer que a turma aprenda a 
cantar o abecedário, proponha brinca-
deiras como estas diversas vezes.
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1G Leitura de adivinhas e 
observação da fórmula inicial  
(O que é, o que é?)

O primeiro objetivo da atividade é a 
ampliação do repertório da turma. O 
segundo, fazer com seja observada a 
fórmula inicial (O que é, o que é?). To-
dos devem notar que os textos come-
çam da mesma forma e que, no primei-
ro verso, há palavras que se repetem. 

Antes de orientar a realização da 
atividade propriamente dita, relembre a 
classe a conversa que vocês tiveram 
quando o texto de apresentação da 
sequência didática foi lido em voz alta. 
Fale sobre as adivinhas que foram co-
mentadas na ocasião.    

Durante a realização da atividade, 
não informe nenhuma das respostas 
imediatamente para os estudantes. 

Dê um tempo para que eles pensem 
e arrisquem algumas hipóteses. É im-
portante pedir que justifiquem as suas 
respostas, explicando as relações que 
estabeleceram com base nas pistas 
que o próprio texto fornece. 

Quando todos terminarem, diga a 
resposta de cada adivinha e solicite 
aos alunos que identifiquem onde cada 
uma delas está escrita. 
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1H Localização de respostas de 
adivinhas em bancos de palavras 

O desafio desta atividade é ler e en-
contrar as respostas das adivinhas no 

banco de palavras fornecido. Leia em 
voz alta as alternativas aleatoriamente 
e promova uma discussão para que as 
crianças explicitem o que estão pen-
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ETAPA 2 Realização da enquete e 
as novas descobertas

2A Realização de uma enquete
Nesta etapa do trabalho, além de a 

ampliação do repertório de parlendas e 
adivinhas da turma ter sequência, são 
apresentadas muitas atividades de aná-
lise e reflexão sobre a língua. Inspire-se 
nelas para fazer intervenções seme-

lhantes, com outros textos de parlen-
das e adivinhas, no quadro ou em car-
tazes produzidos depois da enquete. 

A enquete proposta favorece a com-
preensão de que parlendas e adivinhas 
realmente têm forte tradição na cultura 
popular e que é possível aprender vá-
rias delas com outras pessoas.

Aproveite a situação para propor a 
escrita coletiva de um bilhete, pedindo 

que os familiares contem as parlendas 
e adivinhas que sabem aos alunos. 
Para isso, recorra ao encaminhamento 
proposto na sequência didática Mural 
das preferências. Como já foi explici-
tado, diferentes modelos são impor-
tantes para formar o repertório dos 
alunos. Além disso, os comportamen-
tos escritores também são conteúdos 
de aprendizagem (planejar, textualizar 
e revisar). Lembre-se de informar aos 
estudantes o gênero que vão escrever 
(bilhete), para quem vão escrever (pais) 
e com que objetivo (pedir que ensinem 
adivinhas e parlendas).   

Durante a produção do texto, que 
terá você como escriba, deixe claro 
a importância de as crianças ditarem 
pausadamente, para evidenciar o ne-

sando. Chame a atenção delas para o 
início das palavras, principalmente das 
que precisam ser localizadas. Se den-
tre os nomes dos alunos houver alguns 
que começam da mesma forma que as 
palavras que eles estão procurando, 
pergunte para a classe se consultar o 
nome dos colegas pode ajudar. Propo-
nha que a turma os localizem no mural 
da classe e questione, por exemplo: 
“O nome Melissa pode nos ajudar a en-
contrar a palavra mesa?”; e “Que parte 
do nome Melissa pode ajudar?”. Assim, 
você mostra que as listas do mural 
podem ajudar a ler outras palavras. É 
desejável que os alunos conquistem 
autonomia progressiva para consultar 
essas referências. 

Importante: caso não encontrem na 
lista nenhuma palavra que possa aju-
dar, proponha que analisem a letra final 
de cada uma das palavras do banco, já 
que elas terminam com letras distintas. 
Assim, a turma vai poder eliminar rapi-
damente algumas opções. 
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No caso dos alunos alfabéticos, os 
textos impressos podem ser muito 
apreciados por eles, já que vão se sen-
tir cada vez mais confiantes em relação 
à capacidade leitora, uma vez que o 
fato de saberem de cor o que está es-
crito, permite que realizem uma leitura 
fluente diferente da leitura decifratória, 
típica das crianças recém-alfabéticas. 

Na atividade 2B, que acontece de-
pois da socialização das descobertas, 
as crianças devem escrever três títulos 
para três das parlendas aprendidas 
com os colegas. Como esse tipo de 
texto nem sempre aparece acompa-
nhado de título, combine que ele será 
o mesmo que o primeiro verso. Por 
exemplo, Lá em cima do piano. Para 
que a turma realize a tarefa, distribua 
letras móveis e peças às crianças que 
depois copiem os títulos produzidos.

cessário ajuste do ritmo do ditado ao 
da escrita. Vale lembrar que na sequên- 
cia Mural das preferências, na ativida-
de 3C (História do nome), há orienta-
ções de como conduzir uma situação 
de texto ditado ao professor.  

Ainda sobre a escrita do bilhete, 
para os alunos alfabéticos, o desafio 
pode ser escrever o texto ditado pelos 
colegas. Mesmo nesse caso, você não 
pode deixar de tomar alguns cuidados, 
como interromper a escrita de tempos 

em tempos para acrescentar informa-
ções e esclarecer pontos confusos. 
Além disso, lembre-se de que pontua-
ção e paragrafação continuam sob sua 
responsabilidade. Oriente a criança que 
estiver atuando como escriba para que 
siga suas orientações a esse respeito. 

Depois de pronto e revisado o texto, 
peça que os alunos o copiem em uma 
folha para ser entregue aos pais. 

Caso considere pertinente, amplie 
a proposta, sugerindo que as crian-

ças também realizem a enquete com 
os funcionários e demais professores 
da escola, valorizando a contribuição 
dos saberes de outros adultos. Nesse 
caso, é preciso propor a escrita de 
outro bilhete para os destinatários em 
questão pedindo que eles ensinem no-
vas parlendas e adivinhas às crianças. 

Por fim, reúna as parlendas que a 
turma ficou conhecendo com a realiza-
ção da enquete e organize um cartaz 
para ficar exposto na classe.

2B Escrita de títulos de parlendas 
com letras móveis

Ao longo da semana, planeje rodas 
de conversa diárias para que o novo re-
pertório seja compartilhado e memori-
zado pela turma. Se possível, digite as 
novas adivinhas e parlendas com letra 
de forma maiúscula e imprima os tex-
tos, deixando o material à disposição 

dos alunos ao longo do ano. Você pode 
organizar esse material em uma caixa 
especialmente reservada para essa 
finalidade ou em uma pasta de fácil 
acesso. O fato de os alunos consegui-
rem memorizar rapidamente vai permi-
tir que eles realizem antecipações cada 
vez mais ajustadas durante suas tenta-
tivas de leitura. 
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2C Escrita de parlenda com letras 
móveis

O objetivo da atividade é fazer com 
que os alunos compreendam que de-
vem escrever aquilo que se diz e na or-

dem em que é dito. Então, para realizar 
a atividade, as crianças devem saber 
de cor a parlenda a ser escrita. 

Como apontado no texto de introdu-
ção desta sequência didática, liberadas 
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2D Localização de resposta de 
adivinhas em banco de palavras

Observe que esta atividade é seme-
lhante à 1H, mas o desafio é maior.  Os 
alunos devem localizar palavras em 
meio a outras que começam com a 
mesma letra. Portanto, recorrer à letra 
inicial para buscar indícios não é sufi-
ciente agora. Eles precisam considerar 
também a letra final. Sugira que consul-
tem palavras de referência, começan-
do pelos nomes próprios.
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2E Localização de palavras que 
rimam numa parlenda

Depois de ler as parlendas em voz 
alta para a turma, explique aos alunos 
que eles vão precisar encontrar algu-
mas palavras em cada uma delas. Leia 
novamente os textos em voz alta, dando 
um tempo para que eles consigam loca-
lizar e circular as palavras ou as partes 
que rimam.

de ter de combinar o conteúdo do tex-
to, as duplas são desafiadas a explici-
tar as relações que estabelecem entre 
o dito e o escrito.

Sobre a interação entre as crianças, 
você deve decidir, em cada dupla, o 
aluno que começa a atividade. Explique 
que ele deve colocar uma letra, ler o 
que já está escrito e passar a vez para 
o colega, que vai fazer o mesmo. Esse 
esquema deve ser repetido até que a 
dupla considere a tarefa concluída. 
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2F Localização de palavras 
indicadas pelo professor em uma 
parlenda

Antes de convidar as crianças para 
pular corda recitando Salada, saladi-
nha, leia em voz alta as duas versões 
da parlenda e questione a turma como 
pode ser a brincadeira, uma vez que a 
segunda parlenda sugere pular num rit-
mo mais rápido (foguinho). Depois, peça 
que os alunos indiquem os versos que 
se repetem nos dois textos (Salada, sa-
ladinha e bem temperadinha).

pág. 49

2G Localização de palavras que se 
repetem em uma parlenda

Nesta parlenda, a palavra final de 
alguns versos reaparece no início do 
seguinte. Conduza uma discussão cole-
tiva de forma que os alunos observem 
isso. Circule pela sala enquanto a turma 
trabalha, oferecendo ajuda. Releia a par-
lenda quantas vezes julgar necessário.   
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2H Localização de repostas para 
adivinhas inventadas em bancos 
de palavras

Esta proposta é interessante porque 
reúne adivinhas inspiradas na temática 
de brinquedos tradicionais e inventa-
das. Sendo assim, não são conhecidas 
por ninguém. Chame a atenção das 
crianças para essas características. 
Elas fazem com que as adivinhas sir-
vam de modelo para a turma se inspirar 
e criar as próprias mais adiante. 

pág. 50

2I Reorganização de uma parlenda 
cujos versos estão embaralhados

O desafio desta atividade é somen-
te ouvir a leitura do primeiro verso e 

adivinhar onde estão escritos os outros 
para depois poder reorganizá-los. Nes-
te caso, conhecer a parlenda de me-
mória é essencial. 

NUNCA ME VIU 

CARA DE PAVIO

SEMPRE TE VEJO 

CARA DE PERCEVEJO 

Convide as crianças a explicar como 
conseguiram descobrir onde estava es-
crito o verso, favorecendo a circulação 
de informações entre elas. Para ajudar, 
pergunte se foi mais fácil encontrar o 
verso Cara de percevejo depois de lo-
calizado Cara de pavio e chame a aten-
ção para as palavras viu, pavio, vejo e 
percevejo. 

Importante: caso esta parlenda es-
teja escrita num cartaz exposto na sala 
de aula, retire-o antes da atividade, 
para que as crianças não recorram a 
ele em busca da solução.  

Aproveite para chamar a atenção 
para o fato de viu e pavio rimarem 
apesar de a letra final das palavras ser 
diferente. Explique aos alunos que isso 
acontece porque às vezes escrevemos 
de um jeito e falamos de outro, como 
acontece naqueles casos e em outros, 
como menino e mininu e leite e leiti. 

PARLENDAS E ADIVINHAS - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 51

pág. 52

ETAPA 3 Invenção e escrita de 
adivinhas

3A Produção coletiva de adivinhas
Para realizar esta atividade, organize 

as crianças em fileiras no formato de 
meia-lua, para que fiquem sentadas de 
frente para o quadro. Explique que po-
dem inventar adivinhas sobre brinque-
dos e brincadeiras, tema presente na 
rotina do 1º ano. Conte também que de-
vem tomar cuidado para não exagerar 
na quantidade de dicas dadas. Se achar 
pertinente, releia as adivinhas da ativi-
dade 2I e analise com os alunos quan-
tas pistas foram dadas em cada uma 
delas para que tenham uma referência. 

Só então peça para a classe experi-
mentar inventar uma adivinha e ditar o 
texto a você. Chame a atenção para a 
necessidade da fórmula inicial (O que é, 
o que é?) e deixe o restante por conta 
das crianças. Enquanto as sugestões 
de dicas vão sendo elaboradas, incen-
tive todos a participar, de forma que 
sejam escritas as dicas cuja maioria jul-
gou mais interessante. Por fim, oriente 
que copiem a adivinha no caderno. 

3B Produção de adivinhas em 
dupla 

Para a realização desta atividade, 
lembre-se de promover uma discussão 
a fim de que as crianças compartilhem 
as dicas que podem ser escritas. Este 
momento de troca é muito importante 

para as duplas de trabalho, já que a ta-
refa de pensar o que e como escrever 
é bastante complexa para turmas no 
início da alfabetização. 

Explique para a classe que, depois 
de revisar os textos das adivinhas in-
ventadas por cada dupla, você vai digi-

tar e imprimir todos para ser expostos 
no mural externo à sala de aula, o mu-
ral dos desafios. Informe também que 
a classe vai escrever um convite, para 
uma das turmas da escola que estude 
no mesmo período, desafiando os alu-
nos a adivinhar as respostas. 

Atenção! Este tipo de atividade pode 
ser realizado em qualquer momento 
desta sequência didática. Pode ser que 
inicialmente seja interessante que as 
crianças ditem os textos criados coleti-
vamente para que você ou colegas que 
já dominam o princípio alfabético de 
escrita os escrevam. Em qualquer um 
desses casos, as atividades de revisão 
devem ser encaminhadas coletivamen-
te. Desta forma, todos têm a oportuni-
dade de contribuir com ideias, além de 
aproveitar as informações que circulam 
enquanto conversam. 
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Para ter um panorama da evolução 
dos saberes dos alunos em relação à 
compreensão do princípio alfabético 
do sistema de escrita, é necessário 
realizar, periodicamente, uma atividade 
conhecida por sondagem, que consiste 
na escrita de uma lista de palavras de 
um mesmo campo semântico e uma 
frase ditadas pelo professor. Entende-se 
por campo semântico um conjunto de 
palavras de uma mesma área do conhe-
cimento. Exemplo: os nomes dos instru-
mentos musicais e a lista de compras da 
dona de casa são campos semânticos. 

Alguns cuidados para a realização 
desse tipo de atividade:

• Não oferecer nenhum tipo de fonte 
escrita, pois pretende-se levantar o que 
cada criança sabe.
• Ao término da escrita de cada pala-
vra, solicitar a leitura pelo aluno a fim 
de observar se ele estabeleceu ou não 
relações entre a fala e a escrita – ou 
seja, entre o que escreveu e o que lê 
em voz alta. A atividade possibilita que 
a criança verbalize o que e como pen-
sou ao escrever.
• Oferecer papel sem pauta para as 
crianças, assim será possível observar 
o alinhamento e a direção da escrita.
• Realizar a sondagem com poucos 
alunos por vez, para que eles possam 

ler o que escreveram para você. Para o 
restante da turma, planejar outras ativi-
dades que não demandem tanto sua pre-
sença e que possam ser realizadas com 
maior autonomia pelas crianças, como a 
cópia de uma cantiga, a produção de um 
desenho, a leitura de histórias, gibis etc. 

Esse tipo de atividade se configura 
num importante instrumento para seu 
planejamento, pois permite que você 
identifique e acompanhe os avanços de 
cada aluno e, consequentemente, da 
turma, com relação à aquisição da es-
crita alfabética. Também pode fornecer 
informações para o planejamento das 
atividades de leitura e escrita, assim 
como para a definição dos agrupamen-
tos – isto é, das parcerias de trabalho 
entre os alunos. Além dessa atividade, 
as situações de observação de sala, 
o acompanhamento da realização das 
atividades e as contribuições feitas nas 
rodas e discussões coletivas são impor-
tantes fontes de informação sobre os 
saberes de seus alunos, permitindo um 
conhecimento mais amplo sobre ele.

A lista que será ditada na sondagem 
deve atender a alguns critérios como:
• Ter palavras que façam parte do vo-
cabulário dos alunos, mesmo que eles 
ainda não tenham tido a oportunidade 
de refletir sobre a representação escri-
ta delas. 
• Não ter palavras cuja escrita esteja 
memorizada pelas crianças.
• Contemplar diversas quantidades de 
sílabas, abrangendo uma palavra polissí-
laba, duas trissílabas e duas dissílabas.
• Evitar ditar palavras contendo a mes-
ma vogal em sílabas contíguas, como 
batata, bala, moto, urubu etc. Esse é 
um cuidado necessário por causa da 
presença de crianças que escrevam si-
labicamente usando apenas vogais: as 
que não aceitam escrever repetindo a 
mesma letra ficariam em crise frente à 
situação de ter de repetir a vogal. 

Inicie o ditado pela palavra polissíla-
ba, depois siga com as trissílabas e, 
por último, as dissílabas. Isso porque 
as crianças que consideram a hipótese 
de quantidade mínima de letras pode-

SONDAGEM - CADERNO DO PROFESSOR
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rão se recusar a escrever se tiverem 
de começar pela palavra dissílaba.

Após a lista, ditar uma frase que en-
volva pelo menos uma das palavras da 
lista para observar se os alunos a escre-
vem de forma semelhante, ou seja, se a 
escrita dessa palavra permanece está-
vel mesmo no contexto de uma frase.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Quando realizar a sondagem? 

A inicial deve ser feita na segunda 
semana de março e as demais no fim 
de cada bimestre. Na primeira, utilize a 
lista e a frase 1; e na seguinte, a lista e 
a frase 2 (leia à direita). Você receberá 
novas listas nos próximos cadernos.

Onde os alunos escreverão a lista de 
palavras e a frase da sondagem?

Na folha que está no fim do Caderno 
do aluno (reproduzida na página ante-
rior). Peça que os alunos façam a pri-
meira na frente e a segunda no verso, 
seguindo as orientações dadas ante-
riormente. Marque um dia para realizar 

a atividade. Recolha a folha depois da 
segunda sondagem. No caso de dúvi-
das quanto à hipótese, converse com 
os colegas e o coordenador para che-
garem a um consenso. Se sentir neces-
sidade, passados alguns dias, repita a 
sondagem usando uma lista de outro 
campo semântico. Olhe também para 
as demais escritas produzidas pelos 
alunos ao longo do bimestre.

O que fazer com esse registro? 
Ele serve para apoiar o planejamento 

das atividades, dos agrupamentos e das 
intervenções a ser realizadas por você. 
Arquive-o numa pasta de modo que seja 
possível visualizar o processo do aluno 
tanto ao longo do ano como durante o ci-
clo. Esse é um material fundamental para 
ser passado ao professor que assumirá 
o aluno no ano seguinte. Além desse re-
gistro individual, tenha um mapa, como 
o modelo que está na página 61 deste 
caderno, no qual seja possível tanto ob-
servar o aluno em relação a si mesmo 
quanto ter uma visão global da turma.

PARA A SONDAGEM INICIAL
LISTA 1

DINOSSAURO
CAMELO
BALEIA
SAPO
BODE

FRASE 1
O SAPO PULOU NA LAGOA

PARA A SONDAGEM DO FIM 
DO PRIMEIRO BIMESTRE

LISTA 2 
GELATINA
PICOLÉ

SUSPIRO
PUDIM
PAVÊ

FRASE 2
A GELATINA É GOSTOSA

Maryana Castro de Jesus Santos
EM São Francisco de Assis
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Os alunos têm em seus cadernos um 
conjunto de letras móveis para recortar 
e usar em sala de aula nas atividades 
que exigem esse material. Você tam-
bém recebe um kit com este caderno 
(veja na página 63). Para maior durabi-
lidade, use uma técnica para plastificar 
as letras.

ANEXO - CADERNO DO PROFESSOR
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Escola Municipal           Ano      

Nome do professor              

Turma                  Total de alunos     

Sugestão para o preenchimento da tabela:

 Azul – escrita pré-silábica 
 Amarelo – hipótese silábica sem valor sonoro
 Vermelho – hipótese silábica com valor sonoro
 Laranja – hipótese silábico-alfabética
 Verde – escrita alfabética

Nº de  
chamada Nome do aluno

Sondagem 
inicial 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

hipótese hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

mapa de acompanhamento da evolução da escrita dos alunos
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Observações

Nº de  
chamada Nome do aluno

Sondagem 
inicial 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

hipótese hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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anexos

A A A A A A
B B B C C C
D D D E E E
E E E F F F
G G G H H H
I I I I I I
J J J K K L

letras móveis Um conjunto de letras móveis para você recortar, plastificar e usar em sala de aula junto com a turma.
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L L M M M N
N N O O O O
O O P P P Q
Q Q R R R S
S S T T T U
U U U U U V
V V W W X X
X Y Y Z Z Z

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR



66 LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO



671º BIMESTRE

coletânea de parlendas e adivinhas
Na tradição oral existem inúmeras par-
lendas e adivinhas e muitas variações 
delas. Aqui você encontra diversas para 
incrementar o repertório da turma.

SUBI NA MANGUEIRA

SUBI NA MANGUEIRA,

QUEBROU UM GALHO.

SEGURA MORENA,

SENÃO EU CAIO.

PIUÍ, ABACAXI

PIUÍ, ABACAXI.

OLHA O CHÃO PRA NÃO CAIR.

SE CAIR, VAI MACHUCAR.

E A MAMÃE NÃO VAI GOSTAR.

JANELA, JANELINHA

JANELA, JANELINHA.

PORTA, CAMPAINHA.

DIM-DOM.

PAPAGAIO COME MILHO

PAPAGAIO COME MILHO. 

PERIQUITO LEVA A FAMA. 

CANTAM UNS E CHORAM OUTROS

TRISTE SINA DE QUEM AMA.

UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ

UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ, 

TRÊS, QUATRO, FEIJÃO NO PRATO, 

CINCO, SEIS, FALAR INGLÊS, 

SETE, OITO, COMER BISCOITO, 

NOVE, DEZ, COMER PASTÉIS.

EU SOU PEQUENA

EU SOU PEQUENA, 

DA PERNA GROSSA, 

VESTIDO CURTO, 

PAPAI NÃO GOSTA.

Mario Jackson de Jesus
EM Melvin Jones

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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POR DETRÁS DAQUELE MORRO

POR DETRÁS DAQUELE MORRO, 

PASSA BOI, PASSA BOIADA, 

TAMBÉM PASSA MORENINHA, 

DE CABELO CACHEADO.

TROPEIRO FALA DE BURRO

TROPEIRO FALA DE BURRO, 

VAQUEIRO FALA DE BOI, 

JOVEM FALA DE NAMORADA, 

VELHO FALA QUE FOI. 

SEMPRE-VIVA QUANDO NASCE

SEMPRE-VIVA QUANDO NASCE, 

TOMA CONTA DO JARDIM.

EU TAMBÉM QUERO ARRANJAR,

QUEM TOME CONTA DE MIM.

BATATINHA QUANDO NASCE

BATATINHA QUANDO NASCE, 

SE ESPARRAMA PELO CHÃO, 

MAMÃEZINHA QUANDO DORME, 

PÕE A MÃO NO CORAÇÃO.

QUEM COCHICHA

QUEM COCHICHA 

O RABO ESPICHA, 

COME PÃO 

COM LAGARTIXA.

FUI À FEIRA COMPRAR UVA

FUI À FEIRA COMPRAR UVA.

ENCONTREI UMA CORUJA, 

PISEI NO RABO DELA,

ME CHAMOU DE CARA SUJA.
SOL E CHUVA

SOL E CHUVA, 

CASAMENTO DE VIÚVA. 

CHUVA E SOL, 

CASAMENTO DE ESPANHOL.
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A GALINHA PINTADINHA

A GALINHA PINTADINHA

E O GALO CARIJÓ.

A GALINHA VESTE SAIA,

E O GALO PALETÓ.

A GALINHA FICOU DOENTE,

E O GALO NEM SE TOCOU.

O PINTINHO, QUE ERA INTELIGENTE,

FOI LOGO CHAMAR O DOUTOR.

O DOUTOR ERA O PERU.

A ENFERMEIRA ERA O TATU.

E A AGULHA DA INJEÇÃO

ERA A PENA DO PAVÃO.

SENHOR DOUTOR, O REMÉDIO NÃO ADIANTOU.

QUANDO FOI MEIA-NOITE,

A GALINHA SE ESPICHOU.

PAPAGAIO LOURO

PAPAGAIO LOURO 

DO BICO DOURADO 

LEVA ESSA CARTINHA 

PRO MEU NAMORADO. 

SE ESTIVER DORMINDO.

BATE NA PORTA 

SE ESTIVER ACORDADO, 

DEIXE O RECADO.

O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO

O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO,

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM.

O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO,

QUE O TEMPO TEM MAIS TEMPO,

QUE O TEMPO QUE O TEMPO TEM.

João Victor de Jesus Sena
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
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ENTROU PELA PERNA DO PATO

ENTROU PELA PERNA DO PATO, 

SAIU PELA PERNA DO PINTO. 

O REI MANDOU DIZER

QUE QUEM QUISER

QUE CONTE CINCO: 

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO.

AGÁ, AGÁ

AGÁ, AGÁ,

A GALINHA QUER BOTAR.

IJÊ, IJÊ,

MINHA MÃE ME DEU UMA SURRA,

FUI PARAR NO TIETÊ.

ALÔ, ALÔ,

O GALO JÁ CANTOU.

AMARELO, AMARELO,

FUI PARAR NO CEMITÉRIO.

ROXO, ROXO,

FUI PARAR DENTRO DO COCHO.

CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI?

CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI?

O GATO COMEU.

CADÊ O GATO?

NO MATO.

CADÊ O MATO?

O FOGO QUEIMOU.

CADÊ O FOGO?

A ÁGUA APAGOU.

CADÊ A ÁGUA?

O BOI BEBEU.

CADÊ O BOI?

AMASSANDO O TRIGO.

CADÊ O TRIGO?

A GALINHA ESPALHOU.

CADÊ A GALINHA?

BOTANDO OVO.

CADÊ O OVO?

O PADRE BEBEU.

CADÊ O PADRE?

REZANDO MISSA.

CADÊ A MISSA?

TÁ NA CAPELA.

CADÊ A CAPELA? 

TÁ AQUI.
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BÃO, BALALÃO

BÃO, BABALÃO, 

SENHOR CAPITÃO, 

ESPADA NA CINTA, 

GINETE NA MÃO. 

EM TERRA DE MOURO,

MORREU SEU IRMÃO,

COZIDO E ASSADO 

NO SEU CALDEIRÃO.

BÃO, BALALÃO!

BÃO, BALALÃO!

SENHOR CAPITÃO! 

EM TERRAS DE MOURO,

MORREU MEU IRMÃO, 

COZIDO E ASSADO 

EM UM CALDEIRÃO; 

EU VI UMA VELHA 

COM UM PRATO NA MÃO.

CORRE, CUTIA

CORRE, CUTIA,

NA CASA DA TIA.

CORRE CIPÓ,

NA CASA DA AVÓ.

LENCINHO NA MÃO,

CAIU NO CHÃO.

MOÇA BONITA,

DO MEU CORAÇÃO.

UM, DOIS, TRÊS...

MACACO FOI À FEIRA

MACACO FOI À FEIRA,

NÃO SABIA O QUE COMPRAR.

COMPROU UMA CADEIRA,

PRA COMADRE SE SENTAR.

A COMADRE SE SENTOU,

A CADEIRA ESCORREGOU.

COITADA DA COMADRE,

FOI PARAR NO CORREDOR.
Mariana Teles Souza
EM Professor Aristides Novis
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QUEM É?

QUEM É?

É O PADEIRO.

E O QUE QUER?

DINHEIRO.

PODE ENTRAR,

QUE EU VOU BUSCAR

O SEU DINHEIRO

LÁ EMBAIXO DO TRAVESSEIRO.

JACARÉ FOI AO MERCADO

JACARÉ FOI AO MERCADO,

NÃO SABIA O QUE COMPRAR.

COMPROU UMA CADEIRINHA,

PARA A COMADRE SE SENTAR.

A CADEIRA ESBORRACHOU,

JACARÉ CHOROU, CHOROU,

O DINHEIRO QUE GASTOU.

PISEI NA PEDRINHA

PISEI NA PEDRINHA, 

A PEDRINHA ROLOU.

PISQUEI PRO MOCINHO, 

MOCINHO GOSTOU.

CONTEI PRA MAMÃE,

MAMÃE NEM LIGOU.

CONTEI PRO PAPAI, 

CHINELO CANTOU.

A MAMÃE NA JANELINHA

A MAMÃE NA JANELINHA,

O PAPAI NO CORREDOR,

O VOVÔ DE CUEQUINHA,

PRA DANÇAR O ROCK’N’ROLL.

MEIO-DIA

MEIO-DIA,

MACACO ASSOBIA.

PANELA NO FOGO,

BARRIGA VAZIA.

O DOCE PERGUNTOU PARA O DOCE

O DOCE PERGUNTOU PARA O DOCE: 

QUAL É O DOCE MAIS DOCE? 

O DOCE RESPONDEU PARA O DOCE 

QUE É O DOCE DE BATATA-DOCE.



731º BIMESTRE

CHOVE CHUVA

CHOVE CHUVA

CHUVARADA 

MINHA CALÇA TÁ FURADA

CHOVE CHUVA

CHUVISQUINHO

MINHA CALÇA TEM FURINHO.

GALINHA CHOCA

GALINHA CHOCA,

COMEU MINHOCA.

SAIU PULANDO,

FEITO PIPOCA.

VACA AMARELA

VACA AMARELA,

SUJOU A PANELA.

QUEM FALAR PRIMEIRO

COME TUDO DELA.

ADOLETÁ

ADOLETÁ,

LEPETI,

PETIPOLÁ.

LECAFÉ COM CHOCOLÁ

ADOLETÁ,

PUXA O RABO DO TATU,

QUEM SAIU FOI TU.

TÁ COM FRIO?

TÁ COM FRIO?

TOMA BANHO NO RIO.

TÁ COM CALOR?

TOMA BANHO NO REGADOR.

PULA, PULA

PULA, PULA,

PIPOQUINHA.

PULA, PULA,

SEM PARAR.

E DEPOIS DÁ 

UMA VOLTINHA.

CADA UM NO SEU LUGAR.

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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VOCÊ ME MANDOU CANTAR

VOCÊ ME MANDOU CANTAR,

PENSANDO QUE EU NÃO SABIA.

POIS EU SOU QUE NEM CIGARRA,

CANTO SEMPRE, TODO DIA.

VOCÊ DIZ QUE SABE MUITO

VOCÊ DIZ QUE SABE MUITO,

LAGARTIXA SABE MAIS.

ELA SOBE NA PARADE,

COISA QUE VOCÊ NÃO FAZ.

LÉ COM LÉ

LÉ COM LÉ,

CRÉ COM CRÉ.

UM SAPATO EM CADA PÉ.

CABRA CEGA, DE ONDE VEIO?

CABRA CEGA, DE ONDE VEIO?

VIM DO PANDÓ.

QUE TROUXESTE PARA MIM?

PÃO DE LÓ.

ME DÊ UM PEDACINHO?

NÃO DÁ PRA MIM,

QUANTO MAIS PRA TUA AVÓ.

LUAR, LUAR,

PEGA ESSE MENINO

E AJUDA A CRIAR.

TEM PEIXE NA PIA FRIA

TEM PEIXE NA PIA FRIA.

PULA GATO, GATO MIA.

LÁ VEM A TIA MARIA,

E NÃO VEM DE MÃO VAZIA.

PULA GATO, GATO MIA,

CAIU O CHINELO QUE ELA TRAZIA.

UNA, DUNA, TRINA, CATENA

UNA, DUNA, TRINA, CATENA.

BICO DE EMA.

SOLÁ, SOLADÁ.

GURUPI, GURUPÁ.

CONTE BEM QUE SÃO DEZ!
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MINHA MÃE

MINHA MÃE,

MINHA MÃEZINHA.

ME DÁ PEIXE COM FARINHA,

PRA EU COMER COM MEU GATINHO,

LÁ NO CANTO DA COZINHA.

FUI POR UM CAMINHO

FUI POR UM CAMINHO.

EU TAMBÉM.

ENCONTREI UM PASSARINHO.

EU TAMBÉM.

ENCONTREI UM DEDO MINDINHO.

EU TAMBÉM.

SEU VIZINHO.

EU TAMBÉM.

FURA-BOLOS.

EU TAMBÉM.

CATA-PIOLHOS.

EU TAMBÉM.

SEU VIZINHO

SEU VIZINHO,

EU TAMBÉM

PAI DE TODOS,

EU TAMBÉM

FURA-BOLOS,

EU TAMBÉM

CATA-PIOLHOS.

EU TAMBÉM…

adivinhas

O QUE É? O QUE É?

É SURDO E MUDO, MAS CONTA TUDO.

RESPOSTA: LIVRO

O QUE É? O QUE É?

SEMPRE SE QUEBRA QUANDO SE FALA.

RESPOSTA: SEGREDO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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O QUE É? O QUE É?

É MAGRO PRA CHUCHU.

TEM DENTES, MAS NUNCA COME.

E, MESMO SEM TER DINHEIRO, DÁ COMIDA A QUEM TEM FOME.

RESPOSTA: GARFO

O QUE É? O QUE É?

PASSA A VIDA NA JANELA E MESMO DENTRO DE CASA, ESTÁ FORA DELA.

RESPOSTA: BOTÃO

O QUE É? O QUE É?

É FEITO PARA ANDAR E NÃO ANDA.

RESPOSTA: RUA

O QUE É? O QUE É?

QUE DÁ MUITAS VOLTAS E NÃO SAI DO LUGAR.

RESPOSTA: RELÓGIO

O QUE É? O QUE É?

É A ÚNICA PEDRA QUE FICA EM CIMA DA ÁGUA.

RESPOSTA: PEDRA DE GELO.

O QUE É? O QUE É?

ESTÁ SEMPRE NO MEIO DA RUA E DE PERNAS PARA O AR.

RESPOSTA: LETRA U

O QUE É? O QUE É?

É UM PÁSSARO BRASILEIRO E SEU NOME DE TRÁS PARA FRENTE É IGUAL.

RESPOSTA: ARARA
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O QUE É? O QUE É?

QUE VIVE BATENDO NA BOCA DO CÉU.

RESPOSTA: LÍNGUA

O QUE É? O QUE É?

QUE PARTE E REPARTE, MAS NÃO SE COME.

RESPOSTA: BARALHO

O QUE É? O QUE É?

QUE ANDA COM OS PÉS NA CABEÇA?

RESPOSTA: PIOLHO

O QUE É? O QUE É?

MAL ENTRA NA CASA, VAI LOGO NA JANELINHA.

RESPOSTA: BOTÃO

O QUE É? O QUE É?

QUE FAZ VIRAR A CABEÇA DO HOMEM.

RESPOSTA: PESCOÇO

O QUE É? O QUE É?

TEM BARBA, MAS NÃO É HOMEM.

TEM DENTE, MAS NÃO É GENTE.

RESPOSTA: ALHO

O QUE É? O QUE É?

POR MAIS QUE É CORTADO FICA DO MESMO TAMANHO.

RESPOSTA: BARALHO

O QUE É? O QUE É?

ENCHE UMA CASA, MAS NÃO ENCHE UMA MÃO.

RESPOSTA: BOTÃO

O QUE É? O QUE É?

QUANTO MAIS SE TIRA, MAIOR FICA.

RESPOSTA: BURACO

O QUE É? O QUE É?

TEM MAIS DE VINTE CABEÇAS, MAS NÃO PENSA.

RESPOSTA: CAIXA DE FÓSFOROS

O QUE É? O QUE É?

CARTA QUE NUNCA LEVA RECADO.

RESPOSTA: CARTA DE BARALHO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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O QUE É? O QUE É?

UM PAU DE DOZE GALHOS.

CADA GALHO COM UM NINHO.

CADA NINHO TEM O SEU OVO.

CADA OVO UM PASSARINHO.

RESPOSTA: ANO

O QUE É? O QUE É?

QUEM TEM PROCURA.

QUEM NÃO TEM NÃO QUER.

RESPOSTA: PIOLHO

QUE É? O QUE É?

ESTÁ NO MEIO DO COMEÇO.

ESTÁ NO COMEÇO DO MEIO.

ESTÁ NA PONTA DO FIM. 

RESPOSTA: LETRA M.

O QUE É? O QUE É?

TEM ESPORAS, SEM SER CAVALEIRO.

CAVA NO CHÃO, MAS NÃO ACHA DINHEIRO.

RESPOSTA: GALO

O QUE É? O QUE É?

QUANTO MAIS CRESCE, MENOS SE VÊ.

RESPOSTA: ESCURIDÃO 

O QUE É? O QUE É?

TOMA LEITE, MAS NÃO TOMA CAFÉ.

FICA NO TELHADO, MAS NÃO É CHAMINÉ.

RESPOSTA: GATO

O QUE É? O QUE É?

PARECE UM CAVALO DE PIJAMA.

ESTÁ SEMPRE DE ROUPA LISTRADA.

RESPOSTA: ZEBRA

Maria Helena A.
EM Paroquial da Vitória






