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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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Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores, nos 
sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador  

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
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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 

M
an

ue
la

 C
av

ad
as

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 mo-
bilização e empolgação estão impressas 
nas páginas desses cadernos e que elas 
contagiarão cada professor e cada aluno 
desta rede, desta Nossa Rede! 
 Aproveitem este material do qual tan-
to 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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211º BIMESTRE

4B  AGORA É A HORA DE PREPARAR A ENTREVISTA PARA SABER QUAIS 
SÃO AS BRINCADEIRAS CANTADAS PREFERIDAS PELO GRUPO ESCOLHIDO 
POR VOCÊS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO.

NOME DO ENTREVISTADO: 

QUAL BRINCADEIRA CANTADA VOCÊ CONHECE? MARQUE COM UM X.

     BALANÇA CAIXÃO      

     SALADA SALADINHA     

     PAI FRANCISCO  

     PIRULITO        

     ATIREI O PAU NO GATO        

      BONECO DE LATA

      A CANOA VIROU

COM QUAL BRINCADEIRA CANTADA VOCÊ MAIS GOSTA DE BRINCAR?

4C  DEPOIS DE ANALISAR AS RESPOSTAS DA ENTREVISTA, ESCREVA AS 
CINCO BRINCADEIRAS CANTADAS PREFERIDAS PELOS ENTREVISTADOS.

1bi_2ano_LP_aluno_V14.indd   21 19/12/15   22:50

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

Espaço em 
branco para 
você fazer seus 
registros e 
observações.

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

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

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.
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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 
professor também lê em voz alta; po-
rém, vai realizando paradas durante a 
leitura para comentar e discutir. Com 
esse procedimento, os estudantes têm 
a oportunidade de reler trechos para 
compreendê-los melhor e antecipar si-
tuações com base nos indícios perce-
bidos na primeira leitura. Nessa leitura 
colaborativa, o professor apresenta 

questões que levam os alunos a mobi-
lizar diferentes 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, 
em geral, parta do trabalho 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 precisa neces-
sariamente acontecer nesse sentido. 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  
pelo professor

Leitura em voz alta  
pelo professor

Leitura em voz alta  
pelo professor

 Seguir um autor
Leitura em voz alta  

pelo professor

Brincadeiras cantadas  Reescrita de conto Brincadeiras cantadas  Reescrita de conto  Roda de leitura 

Brincadeiras cantadas Brincadeiras cantadas

Alisson dos Santos Nascimento Santos
EM Vila Vicentina

gestão do tempo

O caderno do 1o bimestre letivo é 
composto de três sequências: Brinca-
deiras cantadas e Reescrita de conto, 
que trabalham a compreensão do sis-
tema e do uso da linguagem escrita, e 
Seguir um autor, cujo foco é formar lei-
tores literários. Embora estejam dispos-
tas numa sequência linear, a sugestão 
é trabalhá-las simultaneamente, pois os 
conteúdos em cada uma delas precisam 
estar presentes na rotina diária dos alu-
nos. A ordem das atividades em cada 
sequência, porém, deve ser respeitada. 
Ela considera a progressão dos conteú-
dos e do grau de autonomia dos alunos.

Com base nas necessidades de 
aprendizagem a ser garantidas, nessa 
fase de alfabetização é fundamental 
convidar os alunos a ler e a escrever 
todos os dias. Reserve pelo menos 30 
minutos diários para atividades desse 

tipo. A sequência Brincadeiras cantadas 
será bastante proveitosa para esses 
momentos, pois as atividades focam na 
reflexão sobre o sistema de escrita – en-
volvendo propostas de leitura e escrita 
pelo aluno de palavras, listas e textos 
que sabe de cor. Realize as atividades 
dessa sequência em pelo menos quatro 
aulas distribuídas na semana. 

Na sequência Reescrita de conto, os 
alunos ditarão o final de Os três porqui-
nhos para você escrever. As discussões 
sobre como escrever melhor conside-
rando o gênero contos de fadas e os 
propósitos comunicativos contribuirão 
para a reflexão sobre linguagem escrita. 
O recomendável é que esse trabalho es-
teja presente na rotina em pelo menos 
duas aulas por semana. 

Por fim, a sequência Seguir um autor 
é focada na formação do leitor literário. 
Se você não tiver à disposição os livros 
indicados, aplique a sequência a outro 
autor cujas obras você tenha na escola, 
com qualidade literária do mesmo nível. 
Trabalhe essa sequência em pelo me-
nos uma aula por semana.

Não se esqueça que, além das ativi-
dades propostas nas sequências, você 
lerá diariamente para os alunos. Nes-
sas ocasiões, escolha sempre textos 
de boa qualidade.

Confira no quadro abaixo uma suges-
tão de como organizar as atividades na 
rotina, tendo como referência a primeira 
semana de aula. 

como 
trabalhar com 
as sequências
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brincadeiras cantadas
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COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Ampliem o conhecimento de textos 
que fazem parte do repertório popular. 
• Avancem no conhecimento da escri-
ta ao escrever segundo suas próprias 
hipóteses e confrontem o que sabem 
com o colega.

• Leiam antes de saber ler convencio-
nalmente.
• Estabeleçam relações entre partes do 
falado e partes do escrito.

TEMPO ESTIMADO 
• 20 aulas. 

material
• Letras móveis.

produto final
• Apresentação das cantigas aprendi-
das para colegas de outra turma.

INTRODUÇÃO
Brincar faz parte do universo infantil 

e a ele estão vinculadas muitas canti-
gas, parlendas e outros textos da tra-
dição oral que fazem parte do dia a dia 
das crianças. Como o ritmo é um com-
ponente forte nesses textos, recitá-los 
ou cantá-los é um convite à brincadeira 
e ao movimento.

Muitas parlendas e cantigas já são 
usadas rotineiramente pelas crianças 
em situações cotidianas de brinca-
deiras de rua. Algumas são cantadas 
quando elas estão reunidas para pular 
corda, outras em brincadeiras de roda, 
outras ainda para recitar em brincadei-
ras com as mãos, para embalar o sono 
das crianças ou até mesmo para dan-
çar e mexer o corpo.

A maioria desses textos da tradição 
oral é de domínio público. Eles se ca-
racterizam por possuir uma forma tex-
tual breve, rimada, repetitiva, ritmada 
e, por isso, de fácil memorização. São 
justamente essas características que 
justificam o uso deles como ferramen-
ta de aprendizagem para crianças em 
fase de alfabetização.

Desafiados a escrever uma cantiga 
ou parlenda que acompanha uma brin-
cadeira, os alunos serão convidados a 
pensar sobre como escrever e não so-
bre o que escrever. Essa situação vai 
proporcionar a eles uma maior reflexão 
sobre o sistema de escrita, já que será 
necessário decidir quais letras usar, 
quantas e em que ordem.

O caráter lúdico desses textos, 
aliado aos recursos textuais, contribui 
para despertar o interesse nos alunos e 
proporcionar avanço na aprendizagem 
deles em relação à sua apropriação do 
sistema de escrita.

BRINCADEIRAS CANTADAS - CADERNO DO PROFESSOR
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quadro de organização da sequência
Etapas Atividades

1 Apresentação do trabalho 1A  Conhecendo a proposta

2 Ampliação de repertório
2A  Vamos brincar?

2B  Bate-papo com os pais

3 Leitura e escrita de cantigas

3A  Escrita de nomes de brincadeiras

3B  Leitura de nomes de brincadeiras

3C  Escrita de Rei, capitão

3D  Escrita de A canoa virou

3E  Leitura de Suco gelado

3F  Leitura de Escravos de Jó

3G  Leitura de lista de cantigas

3H  Leitura de Salada, saladinha

3I  Organizar os versos da cantiga

3J  Escrita de Serra serra serrador 

3K  Leitura de Ciranda, cirandinha

3L  Escrita de Na ponte da vizinhança

4 Organização da apresentação das cantigas

4A  Convite para a apresentação

4B  Entrevista com o destinatário

4C  Registro das brincadeiras preferidas  
pelos entrevistados

4D  Preparação para apresentação da cantiga

1A Conhecendo a proposta
Nessa roda é importante ouvir as 

crianças e conhecer o repertório de 
brincadeiras delas. Quais são as brin-
cadeiras cantadas de que mais gos-
tam? Quais cantigas e parlendas acom-
panham as brincadeiras conhecidas 
por elas? Elas conhecem a origem das 
brincadeiras? Peça que cantem a can-
tiga que acompanha a brincadeira ou 

ETAPA 1 Apresentação do trabalho

Inicie a sequência convidando os alu-
nos para uma brincadeira cantada em 
um espaço agradável da escola. 

Em seguida, em uma roda de con-
versa, compartilhe com eles o trabalho 
a ser desenvolvido ao longo do bimes-
tre, informando-lhes que, além de brin-
car, todos terão a oportunidade de ler 

e escrever as cantigas das brincadeiras. 
No final da sequência, eles vão apre-

sentar as cantigas preferidas para ou-
tras turmas da escola para ensinar o que 
aprenderam. 

pág. 12
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ETAPA 2  Ampliação de repertório

Momentos de brincadeiras são óti-
mos para ampliar o repertório dos alu-
nos. Realize rodas com livros sobre o 
tema, com CDs ou DVDs como os da 
dupla Palavra Cantada, maleta pedagó-
gica, ou visite o site da artista baiana 
Nairzinha (http://goo.gl/L7QuPB), aces-
so em 18/12/2015. O foco deve ser 
descobrir brincadeiras novas ou antigas. 
A partir da página 66 do anexo você en-
contrará as letras de várias brincadeiras 
que serão úteis em diversos momentos.

O importante é garantir que as crian-
ças aprendam as cantigas junto com a 
brincadeira. Para tal, sugere-se que as 
brincadeiras sejam feitas fora da sala. 
Variar o espaço é sempre interessante 
para elas.

Aproveite para construir materiais es-
critos que sirvam de consulta, tais como 
listas, as letras das cantigas, o nome 
dos alunos e outros que possam ser usa-
dos como referência para ler e escrever.

Registre os nomes das brincadeiras 
num cartaz, em letra de fôrma maiús-
cula. Escreva na frente das crianças, 

digam a parlenda, pois existem diferen-
tes versões. Deixe-as à vontade para 
compartilhar os saberes que possuem.

Depois da roda, leia com os alunos a 
apresentação no caderno deles. Na aula 
seguinte, retome as brincadeiras canta-
das que surgiram e escreva uma lista. 
A cada nova brincadeira ensinada, inclua 
o nome na lista para que eles acompa-
nhem a ampliação do repertório.

A organização da lista, além de re-

gistrar o repertório do grupo, ajuda a 
trabalhar com o sistema de escrita, 
pois esse é um dos primeiros textos 
que os alunos produzem com maior 
autonomia. As listas apresentam vários 
usos e funções sociais da escrita. Na 
vida cotidiana, por exemplo, nos aju-
dam a recordar, a pedir, classificar etc.

Na sala de aula, as listas auxiliam 
na organização do cotidiano das crian-
ças. Aproveite situações nas quais seja 

necessário ou útil escrever e ler listas 
para propor aos estudantes mais uma 
oportunidade de pensar sobre o siste-
ma notacional. 

Aprende-se a escrever escrevendo. 
Por isso, é fundamental criar momentos 
para que eles escrevam e leiam sozi-
nhos mesmo antes de compreenderem 
o sistema alfabético, contando com sua 
ajuda e com a de colegas e outras fon-
tes de informação. 

instigando-as a ditar trechos das can-
tigas ou a decidir a melhor letra para 
iniciar as palavras.

Deixe o cartaz exposto para que 
todos possam ver e ler quando deseja-
rem. A exposição é muito importante, 
pois os cartazes serão referências para 
o trabalho de reflexão sobre a escrita. 
Quando as crianças, por exemplo, es-
tiverem em dúvida sobre que letra usar 
ou em que ordem, sugira que recorram 
a esses materiais para consulta. Isso as 
ajuda a criar relações entre as palavras 
das listas e as que estão escrevendo.

2A Vamos brincar?
Com o propósito de ampliar o re-

pertório, apresente duas brincadeiras 
de Salvador: maria-cadeira e chicoti-
nho-queimado. Conte à turma se elas 
faziam parte da sua infância, onde cos-
tumava brincar e com quem. Algumas 
crianças da classe poderão conhecê-
-las. Se isso acontecer, peça que elas 
expliquem como se brinca.

págs. 12 e 13
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2B Bate-papo com os pais
Esta é uma tarefa de casa com o 

objetivo de ampliar o repertório dos es-
tudantes. Escreva um comunicado aos 
familiares contando que a turma está 
aprendendo novas brincadeiras canta-

ETAPA 3 Leitura e escrita de cantigas

Agora que os alunos construíram 
um repertório de brincadeiras, é tem-
po de começar a lê-las e escrevê-las. 
Você encontra a seguir 12 propostas 
com desafios variados e progressivo 
grau de autonomia. O foco é a leitura 
e a escrita de textos de brincadeiras 
que as crianças sabem de memória. 
Distribua as propostas no tempo. A re-
alização delas, com suas intervenções, 
será decisiva para ajudar as crianças a 
avançar rumo à escrita alfabética.

Antes de iniciar, algumas orienta-
ções são necessárias. A primeira é 
sobre o critério de agrupamento. O 
mais utilizado para o trabalho de apro-
priação da escrita é o de competên-
cias próximas, no qual crianças com 
hipóteses de escrita semelhantes tra-
balham juntas. A interação entre elas 
proporciona maior reflexão e avanço 
na aprendizagem. Forme as duplas uti-
lizando tal critério e seguindo as orien-
tações do texto Sondagem, no final 
deste caderno.

A intervenção é essencial para que 
as crianças tenham problemas a resol-
ver. Veja algumas orientações gerais:
• Ter o texto memorizado é condição 
para a leitura e escrita de alunos não 
alfabéticos. Eles só precisarão pensar 
sobre como escrever, uma vez que já 
saberão o que escrever.
• Nas leituras, não deixe que as crian-
ças apenas passem o dedo sobre o 

das e quer saber quais dessas brinca-
deiras eles conhecem. 

Deixe claro que o objetivo é incenti-
var o bate-papo em casa sobre algo que 
acontece na escola, para que os alunos 
descubram que os adultos foram crian-

ças e fizeram brincadeiras parecidas.
Na socialização da tarefa, incentive os 
alunos a contarem as brincadeiras que 
aprenderam em casa. Você pode dar 
ênfase às desconhecidas e propor que 
brinquem com algumas delas. Se for 
possível, convide familiares para irem en-
sinar a brincadeira. Outra possibilidade é 
perguntar aos funcionários da escola as 
brincadeiras cantadas que conhecem e 
combinar um momento para que conver-
sem e brinquem com os alunos.

texto. Ajude-as a ajustarem o que se 
fala com o que está escrito. Assim po-
derão descobrir as palavras a serem 
localizadas ou onde está uma frase.
• Nas situações de escrita, auxilie os 
alunos a pensar como se escreve. 
Seu papel é mantê-los discutindo as 
possibilidades de resolução para esse 
problema. Incentive-os a buscar infor-
mações nas listas em sala e ensine-os 
a controlar a produção. Peça que leiam 
o que escreveram, indicando o que já 
está escrito e o que ainda falta.
• Planeje as situações de escrita com 
o uso das letras móveis: As letras mó-
veis são particularmente adequadas 
para escrever em dupla, pois permi-
tem que as duas crianças discutam 
suas opiniões sobre quais letras são 
as mais adequadas para escrever o 
que se propõem e, discutindo, che-
guem a acordos. 
• Você pode realizar as atividades des-
ta etapa quantas vezes achar necessá-
rio, considerando as necessidades dos 
alunos. Para isso, use as brincadeiras 
que constam no anexo, mantendo as 
orientações das intervenções.
• Por fim, deixe os alunos pensarem 
e debaterem. Mesmo sem saber ler e 
escrever convencionalmente, eles sa-
bem muito sobre leitura e escrita. Mais 
importante do que a resposta certa é 
a oportunidade de pensar sobre como 
se lê e se escreve. A circulação de in-
formação é essencial para que avan-
cem na aprendizagem.

• No texto ¿Dónde 
dice, qué dice, 

cómo dice? Una situación didáctica 
para poder leer antes de saber leer!, 
de Mirta Castedo, o relato de uma 
pesquisa com crianças que não 
leem convencionalmente em que 
são propostas duas situações de 
leitura: qual é qual e onde está escrito 
(http://goo.gl/V3NrFh), acesso em 
18/12/2015

quer saber mais?

pág. 13
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3A Escrita de nomes de 
brincadeiras

Esta atividade recupera as brincadei-
ras aprendidas até então. As crianças 
deverão escrever os nomes que você 
ditar. Escolha três brincadeiras da lista 
da aula anterior. Se achar que a turma 
está envolvida na tarefa, amplie para 
cinco nomes. A lista produzida na ativi-
dade 2A não deverá ficar visível, já que 
a atividade é de escrita e não cópia.

A escrita em duplas é uma oportuni-
dade para propor uma reflexão sobre o 
sistema de escrita. A interação entre as 
crianças favorece a troca de ideias ao 
terem de decidir que letras usar, quan-
tas e em que ordem. Esta proposta 
pode ser repetida com frequência. Ter 
a oportunidade de ler e escrever ajuda 
a avançar rumo à escrita alfabética. 

3B Leitura de nomes de 
brincadeiras

A proposta aqui é prosseguir com 
o ditado dos nomes das brincadeiras, 
mas desta vez para que os alunos leiam. 
Esta atividade deve ser feita em duplas, 
seguindo os critérios já orientados. 
Informe a eles que a lista presente no 
caderno é a das brincadeiras cantadas 
que já conhecem. Após você ditar o 
nome das brincadeiras, eles terão de 
descobrir onde está escrito no caderno 
e circular. 

Escolha três títulos da lista para di-
tar. Leve em consideração a presença 
de semelhanças ou de diferenças entre 
eles. Durante a atividade, circule entre 

as duplas para saber que tipo de dis-
cussão estão realizando para descobrir 
onde está escrita a palavra que foi soli-
citada. Não se preocupe em ajudar os 
estudantes a chegar às respostas cor-
retas. O mais importante neste momen-
to é o processo de reflexão. Ao circular 
pelas duplas, você pode elaborar per-
guntas que as façam pensar no que es-
tão lendo, como: “Onde está escrito?”; 
e “Por que vocês acham que é aqui?”.

No caso de nomes de brincadeiras 
que começam com a mesma letra, se 
a criança apontar, por exemplo, para 
Ciranda, cirandinha, você pode mostrar 
Chicotinho-queimado e perguntar: “Tem 
certeza que aquela que você marcou 

é mesmo Ciranda, cirandinha? Por que 
você acha isso?”; “Esta outra começa 
com a mesma letra dessa que você 
está indicando?; Promova a discussão 
entre os integrantes da dupla de modo 
a usarem todas as pistas possíveis.

Nas próximas atividades, inicie com 
leitura e escrita pelo aluno de textos 
memorizados. Sempre que se inaugura 
um modo de trabalho, é indicado que 
se realize a atividade com todo o grupo 
para facilitar a circulação de informa-
ções que passam a ser da maioria. 

Para ajudar na organização da clas-
se, antes de iniciar o trabalho, reúna o 
grupo, retome o propósito dessa escri-
ta e explique que com isso todos vão 
perceber que já sabem muito sobre 
como se escreve. 

pág. 13
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3C Escrita de Rei, capitão
Organize a sala em dois grupos: um 

com alunos que já escrevem alfabetica-
mente e outro com os que ainda não o 
fazem. Depois, relembre a cantiga com 
as crianças para que todas saibam o 
que vão escrever.

Organize os alunos alfabéticos em 
duplas e proponha que escrevam numa 
folha à parte a cantiga Rei, capitão. 
Além de produzir um texto maior, eles 
terão o desafio de pensar na melhor 
forma de escrever determinadas pa-
lavras como capitão, soldado, moça 
e coração. Isso vai levá-los a refletir 
sobre ortografia e a pensar em como 

segmentar esse texto entre as palavras 
e em versos. Com a escrita finalizada, 
cada um copiará no próprio caderno a 
produção a que chegaram juntos.

No caso dos alunos não alfabéticos, 
organize-os também em duplas consi-
derando os saberes próximos relacio-
nados ao sistema de escrita. Informe 
que você ditará três palavras da can-
tiga (sugestão: soldado, capitão e rei), 
uma de cada vez, para que juntos deci-
dam a melhor maneira de escrevê-las. 
Incentive-os a explicar como pensaram 
a escrita ou a utilizar a lista de nomes 
dos colegas como referência quando 
tiverem dúvidas sobre que letra usar, 

ou em que ordem. 
Depois, chame uma dupla ao qua-

dro para escrever da melhor forma 
que conseguir. Inicie com duplas com 
menor conhecimento sobre a escrita e 
deixe para o final as de maior conhe-
cimento. Isso garante espaço de refle-
xão para todos. 

Ao terminar de escrever, por exem-
plo, capitão, peça que os alunos leiam 
indicando a forma como pensaram. 
Inicie então a problematização, quan-
do for o caso, perguntando: “Com que 
letra começa capitão?”; “Tem algum 
nome de colega que começa da mes-
ma forma?”;  “E como termina?”; e “Al-
guém sugere alguma mudança?”.

Convide mais algumas duplas para 
escrever e, com base na escrita pro-
duzida, analise a quantidade de letras 
usadas. Se foram muitas, você pode 
perguntar:  “Vocês acham que precisa 
de todas essas letras?”. Se usaram 
letras que não pertencem à palavra, 
questione “Que outra letra é boa para 
escrever essa palavra?” e proponha 
que a nova dupla escreva abaixo da 
escrita anterior fazendo modificações 
para melhorar a produção. 

Repita as intervenções ao final de 
cada palavra ditada, alternando as du-
plas chamadas ao quadro e criando as-
sim a possibilidade de diversos alunos 
refletirem sobre a escrita das palavras. 

Mas atenção: o objetivo não é che-
gar a uma escrita convencional, e sim 
criar momentos de reflexão sobre a 
escrita com base no intercâmbio de 
ideias entre as duplas. Por isso é fun-
damental que você não apague as es-
critas anteriores. 

Enquanto as duplas estiverem escre-
vendo a palavra ditada, circule entre os 
que estão escrevendo a cantiga. Peça 
que contem o que pensaram ao escre-
ver e as decisões tomadas em relação 
às letras utilizadas. Estimule-os a refle-
tir sobre o espaço entre as palavras, se 
estão considerando isso, e incentive-os 
a olhar para esse aspecto. Lembre-os 
que ao final deverão copiar no caderno 
a produção da dupla. 

Geovane Silva Santos
EM General Labatut

pág. 14
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3D Escrita de A canoa virou
Trabalhe com as letras móveis. No-

vamente divididos em duplas, seguindo 
os critérios expostos no texto Sonda-

3E Leitura de Suco gelado
A leitura de texto que se sabe de 

memória é uma proposta bastante rica 
para os estudantes que não leem con-
vencionalmente, pois permite que eles 
façam um ajuste entre as partes escri-
tas e as partes faladas do texto.

Esse ajuste os ajudará a identificar 
quantos pedaços para ler (palavras) 
existem em cada verso e, assim, loca-
lizar cada uma dessas palavras. Como 
essa é a primeira vez que eles vão rea-
lizar esse tipo de proposta, faça, com 
todos ao mesmo tempo, a leitura de 
uma única cantiga. 

Para todas as cantigas trabalha-

gem, os alunos vão escrever o nome 
da brincadeira A canoa virou. Para que 
façam a proposta realmente juntos, é 
importante ter uma única folha e dividir 

as funções. Um dos estudantes será 
o ditante e o outro, o escriba. Como 
se trata de um texto de memória, os 
alunos podem discutir como escrever 
determinadas palavras, mas o contro-
le do que já foi escrito e do que falta 
escrever pode se concentrar na função 
do ditante. Se achar pertinente, esco-
lha outra cantiga para a mesma dupla 
escrever, invertendo as funções.

É importante que os alunos pensem 
sobre como se escreve. Retome oral-
mente a cantiga da brincadeira até ga-
rantir que saibam de memória o texto 
a ser escrito. Para ajudá-los nas refle-
xões, retome as sugestões de interven-
ções presentes no início desta etapa. 

das, escreva a letra, de acordo com 
as orientações presentes no início da 
sequência. Coloque o cartaz numa pa-
rede ou no mural de modo que todos 
os alunos possam lê-lo e recorrer a ele 
para apoiar outras escritas.

Para esta atividade específica, pro-
ponha que os alunos leiam a cantiga 
Suco gelado, que você deve escrever 
no quadro. Assim como na proposta 
de escrita, com a classe toda, os alu-
nos devem ir até o mural, em duplas, e 
realizar a leitura de acordo com a sua 
indicação. Vale lembrar a importância 
de que eles já saibam o texto de cor.

Para ajudar no encaminhamento, se-

guem algumas dicas:
• Inicie pedindo que leiam uma frase. 
Pergunte onde começa e onde termina.
• Peça que expliquem as pistas que 
usam para dizer que um trecho come-
ça ou termina em determinado lugar.
• Selecione previamente as palavras 
que vai pedir que leiam.
• Solicite que os demais estudantes 
da turma ajudem os colegas que estão 
lendo no quadro.
• Indique que cada dupla leia só uma 
frase por vez.
• Chame outra dupla para dizer se con-
corda. 
• Pergunte se todos estão de acordo.

pág. 15

pág. 15
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3F Leitura de Escravos de Jó
Esta atividade é uma proposta de 

leitura bastante desafiadora, pois os 
alunos são convidados a identificar as 
mudanças de duas versões de uma 
mesma cantiga. Aos que leem conven-
cionalmente, peça que identifiquem a 
mudança; aos que ainda não o fazem, 
solicite que escutem enquanto você lê 
as duas cantigas. Informe que uma diz 
tira, põe e a outra, tira, bota. Os alunos 
deverão dizer qual é qual.

Para promover um debate maior e 
problematizar a resposta das crianças, 
você pode perguntar: “Como vocês fi-
zeram para descobrir? O que ajudou?”;  
“Uma cantiga diz tira, põe e outra, tira, 

3G Leitura de lista de cantigas
Nesta atividade, o foco é ajudar os 

alunos a lerem o nome das cantigas 
e promover uma discussão a respeito 
da leitura: “Como começa e termina a 
palavra?” e “O que diferencia uma da 
outra?” Informe do que se trata a lis-
ta e em seguida converse sobre as 
diferentes formas de brincar: usando 
apenas as mãos, mexendo o corpo, ou 
em roda. Depois, explique que você vai 
ditar nomes de algumas brincadeiras 
para que, com o colega, eles decidam 
qual devem circular. Sugestão para o 
ditado: Adoletá, Roda roda e A dança 
das caveiras.

Esta proposta poderá ser repetida 
com outras palavras em diferentes mo-
mentos do bimestre.

pág. 15

bota. Qual é qual?”; “Como termina (ou 
como começa) bota e como termina 
põe?”; e “Qual delas tem o nome Zé 
Pereira?”.

Não se preocupe se alguns alunos 
responderem equivocadamente às per-
guntas. O importante é entender como 
pensaram para dar a resposta e o que 
você pode fazer para ajudá-los a avan-
çar. Nessas situações, eles precisam 
localizar as frases, as palavras e até 
os trechos da cantiga para decidir onde 
está escrito o que procuram. Nesse ca-
minho, refletem sobre o sistema. Você 
cria condições para o aluno localizar  
palavras, mesmo sem que ele saiba ler 
convencionalmente.  

• Um texto com 
curiosidades sobre 
a origem da cantiga 

Escravos de Jó no blog Cultura 
nordestina (http://goo.gl/LA3AWp), 
acesso em 15/12/2015

quer saber mais?

pág. 16
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3H Leitura de Salada, saladinha
Leia as duas versões da cantiga e 

peça que os alunos assinalem a que 
você indicar. A quantidade de palavras 
poderá ser um critério de identificação 
e também uma possibilidade de proble-
matização. Incentive ainda os estudan-
tes a descobrir palavras conhecidas 
que comecem da mesma forma que 
aquela que devem procurar no texto. 
Os nomes das crianças da classe tam-
bém podem ser usados como referên-
cia. Quando todos tiverem descoberto 
a cantiga pedida, peça que socializem 
as estratégias utilizadas.

3I Organizar os versos da cantiga
Um homem bateu em minha porta  

foi escolhida para a atividade de orde-
nar a cantiga por conter três versos 
que começam da mesma forma. Por 
um lado, facilita na descoberta dos 
primeiros versos; por outro, dificulta a 
ordem dos últimos. Sendo assim, você 
pode incentivar os alunos a olhar para 
o meio do verso ou mesmo para o final 
de forma a perceber outras pistas que 
os ajudem a validar o que pensaram.

Lembre-se que é fundamental infor-
má-los de que cantiga se trata e incenti-
vá-los a relembrar cantando-a algumas 
vezes antes de realizar a atividade. 
Para essa proposta, é interessante 
organizar duplas tendo como critério 
os conhecimentos próximos, como já 
orientados anteriormente.

As tiras com os versos que eles de-
verão reorganizar estão publicadas no 
anexo do Caderno do aluno.

Um homem bateu em minha porta
E eu abri
Senhoras e senhores, ponham a mão no chão
Senhoras e senhores, pulem de um pé só
Senhoras e senhores, deem uma rodadinha
E vá pro olho da rua.

BRINCADEIRAS CANTADAS - CADERNO DO PROFESSOR
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3J Escrita de Serra, serra 
Para encaminhar esta atividade, siga 

as orientações dadas na atividade 3D, 
que também propõe que o aluno escre-
va um texto que sabe de cor. Ao final 
da escrita, chame algumas crianças 
para escrever no quadro e fazer uma 
discussão coletiva sobre a escrita que 
apresentarem. Nas atividades ante-
riores, você encontra orientação para 
encaminhar essa discussão (letra da 
cantiga na página 69). 

3K Leitura de Ciranda, cirandinha
Esta proposta pode ser encaminha-

da com diferentes graus de dificulda-
de. Dependendo dos conhecimentos 
dos alunos, você pode pedir que façam 
o ajuste do oral ao escrito de toda a 
cantiga ou ainda que circulem algumas 
palavras, como anel, amor, rosa, roda, 
bonito, embora, vidro e cirandinha.

Para a escolha das palavras, alguns 
critérios foram considerados: palavras 
que começam com a mesma letra (anel 
e amor); que começam e terminam 

com a mesma letra (rosa e roda); que 
começam e terminam de forma diferen-
te (bonito e embora); e palavras maio-
res e menores em quantidade de letras 
(vidro e cirandinha).

Faça essa atividade em duplas para 
promover a cooperação entre os alu-
nos na resolução das questões abor-
dadas ou de outras problematizações 
feitas por você, como: “Onde está es-
crito o título da cantiga?”; “O título se 
repete ao longo da cantiga?”; e “Onde?, 
Quantas vezes?”.

pág. 18
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3L Escrita de Na ponte da 
vizinhança

O trabalho individual nesta atividade 
pemite que você observe avanços na 
aprendizagem de cada aluno. Entretan-
to, também é possível propor o traba-
lho em duplas seguindo as orientações 
dadas anteriormente quanto ao agrupa-
mento e a importância de escreverem 

BRINCADEIRAS CANTADAS - CADERNO DO PROFESSOR

em um único caderno para que de fato 
trabalhem em dupla.

 Na atividade, eles deverão escrever 
a cantiga Na ponte da vizinhança, esco-
lhida justamente por apresentar versos 
que se repetem a cada estrofe.

No início do processo de alfabetiza-
ção é comum as crianças pensarem 
que o fato de você dizer mais de uma 

vez a mesma palavra ou frase não sig-
nifica que ela tenha de estar escrita 
mais de uma vez.

Compreender que se escreve tudo o 
que se fala, na ordem em que se fala, 
é importante para poder avançar. Mas 
lembre-se: antes de iniciar a escrita é 
fundamental recuperar com os alunos 
toda a cantiga.

Júlia Oliveira Caldas dos Santos
EM Zacarias Boa Morte
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4A Convite para a apresentação

Para garantir a interlocução entre os 
grupos, os alunos escreverão um con-
vite informando sobre a apresentação e 
chamando a turma escolhida para uma 
conversa. Se esse gênero for desco-
nhecido do grupo, leia alguns convites 
e discuta sobre como é organizado e 
que conteúdo está presente no texto. 
Confira um modelo na página 69 do 
anexo deste caderno. Em seguida, pla-
neje coletivamente o que será neces-
sário escrever no convite. Não podem 
faltar a data do evento, o lugar em que 
será realizado e o motivo. Para a textu-
alização do convite, os alunos ditam e 
você escreve. Deixe por conta deles a 
construção da linguagem e problemati-
ze os diferentes jeitos de dizer a mes-
ma coisa. Ouça as sugestões de duas 
ou mais crianças a respeito da forma 
como as informações devem ser regis-
tradas para escolher a melhor.

 Na aula seguinte, faça uma revisão 
coletiva para observar possíveis pro-
blemas no texto, como a presença de 
marcas de oralidade (aí, daí...) ou ainda 
partes confusas. Para isso, coloque o 
texto no quadro ou no Datashow, faça 
uma leitura global e ouça o que os alu-
nos têm a dizer. Caso não percebam 
alguma questão, você pode apontar e 
pedir sugestões de melhoria.

ETAPA 4 Organização da  
apresentação das cantigas

Escolha uma turma ou mais da es-
cola para brincar com as cantigas que 
a sua turma aprendeu. Feito isso, tente 
descobrir os gostos dos convidados 
para selecionar as cantigas que serão 
apresentadas. Uma entrevista ajudará 
a conhecer melhor o outro grupo e a 
utilizar a linguagem oral de maneira 
contextualizada e menos informal, uma 
vez que terão de fazer perguntas, ouvir 
a resposta e interagir com o entrevista-
do dentro de um roteiro.

Jaíse Amorim Pereira
EM Educador Paulo Freire
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4B Entrevista com o destinatário
A entrevista é uma ótima oportuni-

dade de os alunos lerem e escreverem 
em uma situação bastante significativa, 
além de ser um conteúdo do eixo da 
linguagem oral. Para que a entrevista 
seja realizada, a turma a ser entrevis-
tada precisa ser avisada previamente. 
Você pode fazer isso por meio de um 
bilhete escrito com os alunos ou por 
contato direto com o professor da tur-
ma escolhida.

Em sala, forme duplas e explique 
como será feita a entrevista. É impor-
tante discutir como ler as brincadeiras 
na tabela para os alunos que ainda não 
leem convencionalmente. Você pode fa-
zer a leitura em sala e pedir sugestões 
de como ler e de quais indícios buscar 
para ler cada uma durante a entrevista.

No dia da atividade, seu grupo já 
deve estar organizado em duplas, sa-
bendo qual ou quais crianças da ou-
tra sala responderão às perguntas do 
questionário.

BRINCADEIRAS CANTADAS - CADERNO DO PROFESSOR

Luiza Teixeira Menezes
EM Barão do Rio Branco
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4C Registro das brincadeiras 
preferidas pelos entrevistados 

Após a entrevista é preciso sociali-
zar o resultado, ou seja, quais são as 
brincadeiras cantadas mais conhecidas 
e as preferidas pelos entrevistados. 
Para fechar a discussão, convide os 
alunos, em duplas, a escreverem uma 
lista com as cinco mais votadas. Em se-
guida, você pode propor que brinquem 
com as brincadeiras desconhecidas, 
que produzam um cartaz para colocar 
no mural da escola com o objetivo de 
informar a todos os alunos o resultado 
ou ainda uma carta para a turma entre-
vistada com o resultado final. Essa lista 
pode ainda ser utilizada como base de 
escolha da cantiga a ser apresentada. 

4D Preparação para apresentação 
da cantiga

Para a apresentação, cada criança 
ou dupla deverá escolher uma cantiga. 
O critério da seleção pode ser acor-
dado entre todos. Uma sugestão é 
selecionar os preferidos de cada aluno 
e outra é optar pelas cantigas desco-
nhecidas pelo grupo convidado para a 
apresentação. 

Nesta atividade, as crianças vão co-

piar a cantiga escolhida, respeitando a 
forma gráfica habitual: versos. Analise 
previamente com a turma como as can-
tigas são escritas e a forma de sepa-
rá-las por versos. Para isso, selecione 
alguns textos do anexo. Os alunos con-
seguirão chegar à conclusão de que a 
escrita do texto não chega até o final 
da linha.

Depois, é o momento de preparar o 
espaço, os materiais necessários e en-

saiar. Seria interessante que, antes da 
apresentação, os alunos fizessem uma 
para a própria sala e que, ao término, 
todos pudessem opinar, apontando as-
pectos positivos e sugerindo melhorias.

Depois de tudo pronto – lugar, tex-
tos e destinatário –, é só começar a 
apresentação. Reserve um tempo para 
os comentários do grupo convidado no 
fim. Eles podem perguntar sobre como 
foi desenvolvido o trabalho e opinar.

• As letras das 
cantigas desta 
sequência estão  
no anexo, a partir  

da página 66.
• Mais cantigas no site Cirandando 
Brasil (http://goo.gl/L7QuPB), acesso 
em 18/12/2015

quer saber mais?
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reescrita de conto
pág. 23

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Conheçam algumas características 
deste gênero.
• Aprendam a linguagem que se escreve.
• Reflitam sobre a linguagem e alguns 
recursos discursivos presentes nos con-
tos de fadas.

• Recontem a história preservando o con-
teúdo temático e a forma de contá-la.
• Exerçam alguns comportamentos tí-
picos do escritor, tais como: planejar 
o que vai escrever; considerar como 
escrever para o propósito que se tem;  
revisar enquanto escreve e ao final da 
produção textual; e ajustar o texto ao 
contexto de produção.

TEMPO ESTIMADO 
• 15 aulas. 

material 
• Livros de contos tradicionais.

produto final
• Leitura do conto produzido para ou-
tras turmas.

INTRODUÇÃO
Os contos tradicionais ou populares 

são frequentemente chamados, no Bra-
sil, de contos de fadas. São muitas as 
características desse gênero. Ana Ma-
ria Machado, na apresentação do livro 
Contos de fadas, (vários autores, Ed. 
Zahar, 2010), defende a leitura dessas 
histórias para crianças por serem uni-
versais e circundarem a infância. Ela 
afirma: “Falar em conto de fadas é evo-
car histórias para crianças, lembranças 
domésticas, ambiente familiar. Equivale 
também a uma filiação ao maravilhoso, 
em que tudo é possível acontecer”. 
E continua: “Esse universo tem a ver 
com outro aspecto: o da cultura oral. 
Trata-se de contos populares, de uma 
tradição anônima e coletiva, transmiti-
dos oralmente de geração a geração e 
transportados de país em país”.

Para aprender a escrever, não basta 
compreender o sistema de escrita al-
fabético. É preciso conhecer, também, 
o processo de produção de um texto. 
Isso significa compreender as várias 
possibilidades da linguagem (diálogos, 
descrições) dependendo daquilo que 
se tem a intenção de comunicar e para 
quem, além de se apropriar de práticas 
comuns aos escritores, tais como pla-
nejar o que vai escrever, interromper a 
escrita para reler o que foi produzido, 
revisar os escritos para aprimorá-los e 
consultar outros textos para ampliar as 
ideias a respeito do que se quer comu-
nicar, entre outros.
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Na rotina diária dos alunos, é fun-
damental aliar situações que promo-
vam avançar ao mesmo tempo na 
aprendizagem do sistema de escrita e 
naaprendizagem da linguagem que se 
escreve. Se desde o início do proces-
so de escolarização os alunos forem 
solicitados a produzir textos como os 
que circulam na sociedade e que se di-
rijam a leitores reais, torna-se possível 
que tanto aprendam o que significa es-
crever quanto desenvolvam, enquanto 
enfrentam os problemas próprios aos 
escritores, as habilidades necessárias 
para trabalhar com textos.

Estar alfabetizado não é condição 
para produzir textos. As crianças que 
ainda não compreenderam o funciona-
mento do sistema de escrita podem 
contar com você como escriba daquilo 
que ditam. Tal produção costuma ser 
coletiva. O grupo todo de alunos é au-
tor do texto, pois todos contribuem para 
decidir o que será escrito e como, num 

processo de discussão, troca de experi-
ência e circulação de informações entre 
os colegas. Alunos que já escrevem alfa-
beticamente também podem atuar como 
escribas nas situações de produção de 
texto em dupla ou pequenos grupos.

Nesta sequência, além de relembrar 
contos conhecidos e ampliar o repertó-
rio ao ouvir leituras em voz alta, os es-
tudantes participarão de situações em 
que poderão ditar para você um conto 
conhecido. Quando finalizado o proces-
so, farão a leitura do conto reescrito 
para outras turmas da escola.

O foco da sequência será apren-
der que a linguagem que se escreve é 
diferente da utilizada no dia a dia em 
conversas e situações informais. Qual 
é a melhor maneira de escrever um 
episódio do conto? Que palavras se 
adequam mais para o efeito que se pre-
tende produzir no leitor? Qual a diferen-
ça entre a linguagem utilizada no dia a 
dia, carregada de marcas de oralidade, 

como daí, aí e né, e a  linguagem escri-
ta dos contos? Esses serão alguns de-
safios que os alunos enfrentarão tendo 
você como modelo de escritor.

A leitura é apoio essencial para a 
produção escrita. Além de ser uma via 
de conhecimento do enredo, os alunos 
poderão analisar nos contos de fadas 
recursos usados pelo autor, como ex-
pressões para tornar o texto mais belo 
e envolvente, por exemplo.

Por fim, ao reescrever histórias co-
nhecidas, eles podem se apoiar no tex-
to fonte, porque conhecem o enredo. O 
desafio será a escolha da melhor forma 
de dizer aquele conteúdo. Isso não sig-
nifica que reescrita é cópia ou que eles 
precisem memorizar o texto, pois a ex-
pectativa não é a de que reproduzam a 
história utilizando exatamente as mes-
mas palavras do texto fonte, e sim que 
considerem a linguagem, o vocabulário 
e a forma de organizá-lo internamente 
próprios do gênero.

quadro de organização da sequência
Etapas Atividades

1 Apresentação da sequência

1A  Apresentação

1B  Lista de contos conhecidos

1C  Conhecendo nosso acervo

2 Ler e recontar é só começar 

2A  Leitura do conto A roupa do rei

2B  Reconto oral de A roupa do rei

2C  Leitura do conto O papagaio real

2D  Reconto oral de O papagaio real

2E  Leitura do conto O gato de botas 

3
Reescrita: Ditado ao professor do conto  
Os três porquinhos 

3A  Leitura do conto Os três porquinhos

3B  Leitura, reconto e reescrita da primeira parte do conto 

3C  Revisão do trecho inicial do conto 

3D  Reescrita da segunda parte do conto 

3E  Reescrita da parte final do conto 

3F  Revisão final do conto

3G  Leitura do conto produzido para outras turmas
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ETAPA 1 Apresentação da sequência 

Organize os alunos em roda e expli-
que que irão ouvir e ler contos tradicio-
nais e que, além disso, reescreverão 
um conto bastante conhecido para ler 
para outros colegas da escola. Comen-
te um pouco sobre cada etapa e, se 
achar pertinente, coloque-as em um 
cartaz. Isso vai ajudá-los a acompanhar 
o desenvolvimento do trabalho. 

1B Lista de contos conhecidos
É importante que, durante a roda de 

conversa, você ouça o que os alunos 
têm a dizer. Incentive-os a contar as 
histórias que conhecem, se lembram 
do nome delas e dos personagens. 
Pergunte: “Alguém conhece alguma his-
tória que tem castelo, príncipe, prince-
sa?”; “Você conheceu essa história nos 
livros ou em filmes?”; e “Quem já ouviu 
histórias que estão nos livros?”.

Levantar os contos conhecidos por 

eles é importante para aproximar as 
crianças da sequência e para conhecer 
o repertório literário que possuem. É 
também uma forma de descobrir quem 
tem familiaridade com os livros. Muitas 
crianças só viram contos de fadas em 
filmes e desenhos. A linguagem escrita 
do gênero, porém, só pode ser encon-
trada nos livros. Entrar em contato com 
esse meio e perceber as diferenças en-
tre as versões ao longo da sequência 
será enriquecedor para os alunos. 

Note que o grande objetivo do traba-
lho é aproximá-los da linguagem especí-
fica dos livros. Por isso, não substitua a 
leitura por filmes. Experiências prévias 
mostram que, quando a fonte da histó-
ria é um filme, o texto produzido pelos 
alunos perde coerência e coesão, que 
definem um bom texto escrito.

Por isso a atividade 1B tem como 
objetivo escrever uma lista dos contos 
que eles já conhecem. Essa lista deve-
rá ficar exposta na sala para que, ao 
longo da sequência, possa ser comple-
mentada com os contos que eles pas-
sarão a conhecer.

Compartilhar os propósitos da se-
quência e explicitar o que é esperado 
deles provoca maior envolvimento e 
uma participação mais efetiva dos alu-
nos nas decisões a serem tomadas ao 
longo da sequência.

Após essa primeira parte, converse 
sobre a situação comunicativa, ou seja, 
informe que a história reescrita será 
lida para outros colegas da escola que 
fará parte da biblioteca da sala.

1A Apresentação
Assim como nas demais sequên-

cias, realize a leitura em voz alta do tex-
to inicial do caderno do aluno. Se você 
tiver alunos que leem com autonomia, 
incentive-os a ler um trecho ou mesmo 
toda a apresentação.

pág. 24
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1C Conhecendo nosso acervo
Para esta sequência, é fundamental 

que você se prepare. Faça um levanta-
mento prévio dos livros de que a escola 
dispõe. Obras como Volta ao mundo em 
52 histórias (Neil Philip, Ed. Companhia 
das Letrinhas), Contos tradicionais do 
Brasil (Luís da Câmara Cascudo, Glo-
bal Editora) ou outros de boa qualidade 
literária, ou seja, que apresentem en-
redo completo, instigante e com uma 
linguagem adequada, rica em detalhes, 
por exemplo, são recomendáveis para 
serem lidos.

Se a escola tiver uma biblioteca ou 
sala de leitura, peça emprestados os 
livros de contos de fadas do acervo 
durante o trabalho com esta sequên-

ETAPA 2 Ler e recontar é só 
começar 

As atividades de leitura desta etapa 
têm como objetivos ampliar o repertó-
rio de histórias conhecidas dos alunos 
e aproximá-los da linguagem que se 
escreve. Ao ouvirem e/ou lerem bons 
contos, eles se familiarizam com o gê-
nero apropriando-se, gradativamente, 
da organização interna e da linguagem 
que costuma caracterizá-los, além de 
conhecer o enredo, observar tanto o 
tempo como o lugar no qual as histó-
rias acontecem, assim como os perso-
nagens típicos delas mesmas.

Ao participarem como ouvintes de 
situações de leitura pelo professor, 
eles poderão ter acesso à forma da 
linguagem, o que contribuirá bastante 

cia. Se não puder levar as obras para 
a sala, faça o caminho inverso. Leve os 
estudantes para a biblioteca ou sala de 
leitura para que explorem os livros. Repi-
ta esse procedimento em diferentes mo-
mentos ao longo do bimestre. É impor-
tante que as crianças possam manusear 
livros no decorrer da sequência.

Para que esse contato aconteça sem 
incidentes, é necessário também estabe-
lecer alguns combinados. Ensine os alu-
nos a manusear os livros com as mãos 
limpas, a virar as folhas com cuidado 
para não amassá-las, a não puxar o livro 
das mãos do colega para não rasgá-lo 
e outros cuidados que julgar relevantes.
Acidentes, porém, podem ocorrer. Dei-
xe claro que, se algo acontecer, todos 

buscarão juntos uma solução. Eles só 
aprendem a cuidar dos livros manusean-
do-os e sentindo-se corresponsáveis por 
manter em ordem um bem que é comum 
a todos da escola. 

Após a roda de leitura desta ativi-
dade, oriente as crianças a escolher 
uma história para ler e depois realizar a 
proposta do Caderno do aluno. Nesse 
momento, circule perguntando sobre 
o título da história: “Vocês sabem qual 
é?”; e “Como sabem?”. Incentive-as 
a refletir sobre a escrita do título per-
guntando: “Qual é a letra inicial?”; “Há 
alguém na sala que tem um nome que 
inicia igual?”; e “O título tem uma pa-
lavra ou várias?”. Apesar de focada na 
reflexão sobre o sistema de escrita e 
não na linguagem que se escreve, essa 
intervenção é uma oportunidade que 
não se pode desprezar.

Caso os alunos ainda não escrevam 
com autonomia, peça que copiem o tí-
tulo do livro para, dessa forma, registrar 
a obra que leu. Após a atividade, você 
poderá fazer uma roda para que os alu-
nos partilhem as histórias escolhidas, o 
motivo da escolha, o que descobriram 
enquanto manusearam ou leram o livro.

para a produção de texto.
As crianças também podem apren-

der sobre os comportamentos de um 
leitor competente. Antes de iniciar a 
leitura, informe o título da história, o 
nome do autor, a razão de sua escolha 
para a leitura e alguns detalhes sobre a 
história que despertem nelas o desejo 
de conhecê-la. Dessa forma você esta-
rá contribuindo para que estabeleçam 
relações com outros contos que já co-
nhecem, ampliando a possibilidade de 
compreensão deles. 

Depois da leitura, promova conver-
sas em que, além de falarem sobre os 
contos, eles possam partilhar as im-
pressões, resgatar alguns trechos mais 
interessantes e diálogos clássicos en-
tre os personagens, apontar aspectos 
que mais chamaram a atenção e refletir 

sobre como uma ação provoca outra. 
É necessário, nesse momento, que os 
alunos sejam incentivados a recontar 
trechos ou mesmo o conto completo. 

O desafio será o de reconstruir um 
texto já conhecido e assim fazer uso 
da linguagem específica dos contos, 
cuidando não só do conteúdo mas tam-
bém da forma de dizer aquilo que se 
pretende comunicar.

Para cada atividade desta etapa foi 
escolhido um conto para ser lido. No 
entanto, é importante que os alunos 
possam ler ou ouvir os mesmos con-
tos indicados quantas vezes quiserem, 
pois, cada vez que escutam a história, 
eles observam detalhes que às vezes 
passaram despercebidos numa primei-
ra leitura e ampliam as possibilidades 
de compreensão.
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2B Reconto oral de A roupa do rei
Nesta atividade, os alunos deverão 

recontar a história que ouviram na ati-
vidade anterior. O reconto é uma ótima 
oportunidade para eles recuperarem, or-
ganizarem e fazerem uso dos recursos 
linguísticos característicos do gênero 
que vão aprendendo gradativamente 
quando ouvem as boas histórias. 

Leia novamente o conto e incentive-

2A Leitura do conto A roupa do rei
Para esta atividade, convide os alunos 

a participar da proposta perguntando se 
eles já ouviram falar da história de um rei 
muito vaidoso que mandou seus tecelões 
fazerem a roupa mais linda do reino. 

Leia o enunciado da atividade e aju-
de-os a antecipar como será a roupa e 
o que acontecerá com ela. Em seguida, 
realize a leitura em voz alta de uma vez 
só, sem interrupções e sem trocar as 
palavras que considere muito difíceis 
por outras, mais simples. No final, con-
verse com todos sobre as impressões 
que tiveram.

-os a recontarem a história tendo como 
principais objetivos retomar a sequência 
dos fatos e perceber a relação entre eles.  
Para ajudá-los nesta tarefa, relembre com 
a turma as partes mais importantes que 
não podem faltar no conto e organize em 
forma de tópicos uma lista no quadro.

No início, é comum os alunos utili-
zarem marcas típicas do discurso oral, 
como daí, né e aí. Durante o reconto, 

incentive-os a pensarem em como 
substituir essas expressões por outras 
mais frequentes no discurso escrito. 
Explique que nos livros essas expres-
sões não aparecem porque o texto é di-
ferente da fala. Para isso você poderá 
recorrer ao texto fonte e dizer para os 
alunos: “Vamos ver como isso está es-
crito?; e “Que palavras o autor utilizou 
no lugar de daí e aí?”.

pág. 26
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2C Leitura do conto  
O papagaio real

A mesma orientação dada para a ati-
vidade 2A deve ser seguida aqui. A pro-
posta é realizar uma leitura em voz alta. 
Vale ressaltar a importância de instigar 
os alunos a ouvir atentamente a leitura e 
conversar depois sobre as impressões 
deles. Essa atividade deve ser feita em 
uma aula.

Você poderá também contar rapida-
mente sobre Luís da Câmara Cascudo 
(1898-1986), um dos maiores escrito-
res brasileiros, conhecido por ter uma 
vasta obra dedicada especialmente ao 
folclore brasileiro. Pergunte se já ouvi-
ram alguma história escrita por ele.

págs. 27 a 29
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2D Reconto oral de O papagaio real

Siga as mesmas orientações da ativi-
dade 2B. Você poderá orientá-los para, 
além de prestar atenção na sequência 
dos fatos, experimentar utilizar algumas 
palavras que marcam a passagem do 
tempo.

• A vida e obra de Luís 
da Câmara Cascudo 
no site Ludovicus - 

Instituto Câmara Cascudo (http://goo.
gl/NQ4gRJ), acesso em 19/12/2015

quer saber mais?

págs. 27 a 29
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2E Leitura do conto  
O gato de botas

Para esta atividade, siga as orienta-
ções dadas nas atividades 2A e 2C. 

ciranda de recontos
Durante esta sequência, 

você pode promover uma 
ciranda de recontos entre as 
turmas da escola ou ainda 
para as famílias. 

Recontar é uma atividade 
bastante produtiva do ponto 
de vista didático porque os 
alunos, embora não escre-
vam, precisam pensar na se-
quência dos fatos de modo 
que a história apresente co-
erência e coesão. As discus-
sões sobre a forma de dizer 
a história promovem muitas 
aprendizagens sobre a lin-
guagem escrita também. 

Aliada aos propósitos co-
municativos – recontar para 
os colegas –, essa proposta 
ganha sentido porque os alu-
nos sentem a necessidade 
de contar a história de ma-
neira clara para que o público 
ouvinte possa compreender. 
Nessa ciranda, eles recon-
tam as histórias lidas para 
um grupo escolhido. Para 
isso, têm de se preparar e 
definir qual parte da história 
cada um vai recontar.

págs. 30 a 34
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ETAPA 3  Reescrita: ditado  
ao professor do conto  
Os três porquinhos

As narrativas de contos conhecidos 
pelas crianças, além de favorecer uma 
aproximação inicial com a produção de 
texto, também possuem características 
como causalidade, presença de discur-
so direto e indireto que os subsidia para 
a construção de outros gêneros.

 Reescrever um conto, mesmo que 
ditando para o professor, é uma tarefa 
desafiadora para alunos nessa idade. 
Embora conheçam a história – o que 
está escrito e o conteúdo temático –, 
eles têm a importante tarefa de pensar 
na forma, em como escrever o texto. 

Esse desafio coloca as crianças 
como protagonistas da proposta. Elas 
terão de pensar sobre a linguagem uti-
lizada quando se escreve, na sequên- 

cia dos fatos e na relação entre eles, ao 
produzir oralmente o texto. Com isso, 
terão de agir como todo escritor com-
petente e lançar mão de procedimentos 
como o planejamento, a textualização, a 
revisão e a edição. Além disso, poderão 
conhecer muitos recursos linguísticos 
próprios do gênero de contos nos mo-
mentos de decidir sobre a melhor forma 
de escrever algo tendo como base as 
histórias ouvidas.

3A Leitura do conto  
Os três porquinhos

Esta atividade apresenta uma versão 
adaptada do conto Os três porquinhos. 
Após a leitura, converse sobre ele com 
base nas questões sugeridas no Cader-
no do aluno. Depois, incentive os estu-
dantes a recontarem o diálogo entre o 
lobo e os porquinhos quando ele bate à 
porta da casa de cada um.

págs. 34 a 36
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Michael Lima da Silva
EM Professor Aristides Novis
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3B  Leitura, reconto e reescrita  
da primeira parte do conto 

Por tratar-se de um conto longo e 
ser uma primeira situação de reescrita 
para a maioria dos alunos, esta ativida-
de está dividida em três partes. Expli-
que que vocês escreverão um trecho 
do conto por dia. 

Aqui, o foco será recontar e depois di-
tar para você a primeira parte do conto: 
do início até o momento que o primeiro 
porquinho foge para a floresta. 

Sendo assim, releia apenas o trecho 
inicial e em seguida faça um levanta-
mento do que não se pode esquecer de 
dizer nesse trecho por ser muito impor-
tante para a compreensão da história. 
Por exemplo: a mãe manda os porqui-

nhos partir porque está velha e não tem 
como sustentá-los; o primeiro porquinho 
encontra um camponês que, por ser 
bondoso, lhe dá um feixe de palha; o 
porquinho constrói sua casa, o lobo apa-
rece, bate na porta, derruba a casa; o 
porquinho é rápido, foge para a floresta 
e o lobo não consegue alcançá-lo. Anote 
esses aspectos numa cartolina ou num 
papel manilha, em forma de tópicos, e 
depois deixe expostos na sala.

Peça que os alunos recontem a 
história como se estivessem lendo o 
texto. Lembre-os de que nos livros não 
aparecem palavras como daí, né e aí, 
presentes em conversas ou relatos de 
experiência vivida.

Chame mais de um aluno para re-

contar um mesmo trecho da história. 
Assim eles podem perceber que há vá-
rias formas de dizer o mesmo trecho. 
O importante é que as informações es-
senciais para compreensão do trecho 
estejam presentes.

Estimule-os a usar expressões e pa-
lavras presentes no texto fonte. Isso 
contribui para ampliar o vocabulário 
das crianças e tornar o reconto mais 
próximo ao gênero estudado. Mas aten-
ção: isso não significa que os alunos 
precisem fazer uma reprodução literal, 
já que a reescrita não tem como base 
o texto memorizado. 

Por fim, peça que ditem o trecho 
para que você escreva no quadro ou na 
cartolina. Embora você seja o escriba 
e precise escrever ortograficamente, 
com parágrafo e com os sinais de pon-
tuação adequados, os alunos devem 
escolher a forma de dizer a história. 
Enquanto eles ditam, oriente-os quanto 
à organização dos acontecimentos e 
sugira que lembrem de palavras e ex-
pressões usadas no texto fonte.

REESCRITA DE CONTO - CADERNO DO PROFESSOR

Cauã de Souza
EM Adalgisa Souza Pinto
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3C Revisão do trecho inicial  
do conto

Você pode fazer várias atividades 
de revisão, a depender dos problemas 
que o texto apresenta. A proposta é 
refletir sobre a linguagem escrita. A 
reflexão pode ter foco na repetição 
de palavras; em partes confusas ou 
mal explicadas; na omissão de acon-
tecimentos; e no uso de determinadas 
palavras ou expressões inadequadas, 
como daí e aí, entre outras. 

Inicie com uma conversa com os 
alunos com base no enunciado da 
atividade. Depois coloque o trecho 
produzido na aula anterior no quadro 
ou em um cartaz, releia o que foi rees-
crito e pergunte aos alunos se podem 
melhorar o conto, de forma que fique 
mais compreensível ao leitor. Escute o 
que eles têm a dizer e, caso não per-
cebam algum aspecto importante, no 
final da discussão você pode apontar 
o que é preciso revisar.

O planejamento pode ser utilizado 
para resolver problemas detectados 
na aula anterior, relacionados à omis-
são de trechos e a partes confusas. 
Nesse caso recorra ao cartaz elabora-
do na atividade 3B. 

Depois da revisão, converse com 
os alunos sobre as mudanças do tex-
to e proponha que respondam no ca-
derno à questão proposta. Para essa 
escrita, eles podem estar organizados 
em duplas.
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3D Reescrita da segunda parte  
do conto 

Inicie lendo a primeira parte do con-
to produzido por vocês. Depois siga as 
mesmas orientações da atividade 3A, 
porém focando na segunda parte do 
conto (que inicia em:  “O segundo por-
quinho...” e vai até “...encher a barriga 
com os porquinhos dessa família.”). 

É importante que você ajude os 
alunos a perceber a relação entre os 
fatos, ou seja, o lobo só vai à casa 
do segundo porquinho porque não 

conseguiu pegar o primeiro. Depois 
de terem listado as partes essenciais 
do trecho e de o terem recontado, 
pergunte como deve iniciar a escrita 
dessa parte do texto. Ouça várias pos-
sibilidades. Decidam juntos a que for 
melhor e peça que ditem para você 
escrever no quadro ou em um cartaz 
para todos verem.

Ao longo do ditado, você pode 
questionar: “Essa é a melhor forma de 
escrevermos essa parte?”; “Tem outro 
jeito? Qual seria?”; “Ficou melhor?”; 

“Faltou alguma parte?”; “Esse trecho 
está confuso?”; “Será que o leitor vai 
entender o que queremos contar?”; “O 
que podemos melhorar?”; e “Vamos ler 
o que já produzimos até aqui, incluindo 
a primeira parte?”. Releia os trechos 
escritos para resolver possíveis pro-
blemas como palavras repetidas, tre-
chos confusos ou parte faltando.

A ideia é que eles percebam tais 
questões ao longo do trabalho. Se 
isso não ocorrer, deixe para discutir 
após o término da reescrita.

REESCRITA DE CONTO - CADERNO DO PROFESSOR

Raissa da Silva Bonfim
EM Zulmira Torres
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3E Reescrita da parte final do conto 
Antes de iniciar a reescrita da parte 

final do conto, coloque o trecho produ-
zido na aula anterior no quadro ou em 
um cartaz. Releia o que foi produzido e 
pergunte aos alunos se podem melho-
rar o conto, de forma que fique mais 
compreensível ao leitor. Escute o que 

3F Revisão final do conto
O processo de reescrita terminou. 

Para a revisão final, leia os dois trechos 
iniciais e coloque o último trecho produ-
zido no quadro, ou em um cartaz. Releia 
o que foi reescrito e pergunte aos alunos 
se podem melhorar o conto, de forma 
que fique mais compreensível ao leitor. 
Escute o que eles têm a dizer e, se não 
perceberem algum aspecto importante, 
aponte no final da discussão o que é pre-
ciso revisar.

Depois de realizar os ajustes – sem-
pre relembrando que o texto será lido 
para os colegas de outras turmas e pre-
cisa estar compreensível –, leia a produ-
ção toda para os alunos terem a visão 
completa do que conseguiram realizar.

3G Leitura do conto produzido 
para outras turmas

Para que todo esse trabalho tenha 
sentido para as crianças, é fundamental 
que elas leiam o conto reescrito para ou-
tras turmas. Para isso, sugira que alguns 
alunos leiam a produção – nesse caso, 

eles têm a dizer. Caso não percebam 
algum aspecto importante, no final da 
discussão você pode apontar o que é 
preciso revisar.

Em seguida, leia tudo o que rees-
creveram depois de revisado e pergun-
te o que falta escrever para finalizar o 
conto, de modo a incentivá-los a lem-

brar do trecho final que já é bem co-
nhecido da turma. Se necessário, leia 
apenas a parte final do conto do texto 
fonte. Retome novamente a sequência 
dos fatos, ajudando-os a compreender 
a relação entre esse trecho e os ante-
riores de modo que possam entender, 
por exemplo, que dois porquinhos tive-
ram a casa destruída pelo lobo e fugi-
ram para a floresta. Depois peça que 
ditem a você o trecho final. Ajude-os 
na medida do possível a estabelecer 
essas relações.

aqueles que já leem autonomamente. Se 
preferirem, você poderá fazer a leitura e 
eles contam sobre o processo realizado. 
O texto deve ser lido e não dramatiza-
do, para evidenciar as conquistas e os 
avanços dos alunos como produtores de 
textos coerentes e coesos. 
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COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Ampliem e diversifiquem os critérios de 
escolha de livros.
• Ampliem o repertório de autores co-
nhecidos.
• Conheçam diferentes obras de um 
mesmo autor.

• Observem e analisem as histórias a 
fim de conhecer os recursos literários 
e estilísticos utilizados pelo autor.  
• Recomendem livros e comentem com 
colegas as leituras realizadas.

TEMPO ESTIMADO 
• 15 aulas. 

INTRODUÇÃO
Há várias justificativas para uma 

sequência desse tipo: trata-se de um 
comportamento leitor e, portanto, uma 
prática social de leitura; e, no âmbito 
escolar, seguir um autor possui grande 
valor didático. Exige ler muitos textos, 
compará-los, reconhecer recursos usa-
dos pelo autor, considerar temas e fazer 
relações intertextuais, entre outros.

O objetivo poderia ser apenas ler e 
conhecer o autor. Foi agregada, porém, 
uma etapa de indicação literária para ou-
tras crianças, interessante do ponto de 
vista comunicativo (comunicar a alguém 
sobre uma obra lida), e também pelas 
discussões para estabelecer critérios e 
argumentos que justifiquem a indicação.

A autora Ana Maria Machado foi es-
colhida pela vasta obra de reconhecida 
qualidade literária. Além das temáticas 
interessantes para as crianças, os tex-
tos bem escritos, com enredos instigan-
tes e personagens bem construídos, são 
um convite ao prazer da leitura. Também 
porque os livros dela estão no acervo da 
rede. A sequência, porém, poderá ser 
feita com outros autores, como Cecília 
Meireles (1901-1964), Tatiana Belinky 
(1919-2013), Roald Dahl (1916-1990) e 
Vinicius de Moraes (1913-1980). 

Inicie analisando o acervo da escola 
e selecione os livros de Ana Maria Ma-
chado. Leia as obras, busque compre-
ender melhor a autora e o contexto em 
que escreve os livros e aprenda sobre 
ela e seu estilo. Planeje uma rotina em 
que as leituras, feitas por você e pelos 
alunos, aconteçam pelo menos uma vez 
na semana.

Como produto da sequência, organi-
ze uma conversa com outra turma para 
apresentar o estudo. Será uma oportu-
nidade para que os alunos comentem a 
respeito da autora, indiquem os livros 
preferidos, justifiquem a escolha deles  
e conversem sobre as histórias lidas.



48 LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO

quadro de organização da sequência
Etapas Atividades

1 Apresentação do trabalho aos alunos
1A  Roda de livros

1B  Lista de obras da autora

2 Leitura em voz alta 

2A  Leitura de Menina bonita do laço de fita

2B  Leitura de Dona Baratinha

2C  Anotações e comentários sobre as obras lidas

2D  Comparação entre as histórias

3 Para conhecer o autor

3A  Leitura de uma biografia de Ana Maria Machado

3B  Leitura de uma entrevista com Ana Maria Machado 

3C  Elaboração de um cartaz com informações sobre  
a autora

4 Escrita de indicações literárias

4A  Leitura de indicação literária

4B  Vamos conhecer mais uma indicação literária

4C  Seleção de uma obra e escrita de indicação de um livro

5
Roda de indicações literárias com outra turma 
da escola

5A  Roda de indicação

ETAPA 1 Apresentação do traba-
lho aos alunos 

Prepare um espaço bem bonito, 
que convide os alunos a se interessar 
pelos livros. Se tiver possibilidade, or-
ganize sem que eles vejam. Diga ape-
nas que terão uma surpresa. Além de 
mobilizá-los, isso dá um toque lúdico 
à proposta. Deixe expostos os livros 
de Ana Maria Machado e de outros 
autores. Quando vocês entrarem no 
espaço preparado para a atividade, 
convide a turma a explorar os livros e 
pergunte: “O que será que quer dizer 
seguir um autor?”.

Escute as respostas e ajude os alu-
nos a compreender que isso implica, 
por exemplo, conhecer com maior 
profundidade a vida do escritor, a for-
ma como escreve, os títulos publica-
dos e quais se destinam às crianças.

Nessa tarefa de conhecer melhor 
um autor, eles serão convidados a 
explorar livros, a ouvir a leitura feita 
por você, a compartilhar impressões 
pessoais, a ler sozinhos e a fazer ano-
tações sobre opiniões e detalhes das 
obras destacadas nas conversas. Por 
fim, apresentarão o estudo feito e indi-
carão os livros preferidos pela turma 
para outros alunos da escola.

Comente que muitos leitores, quan-
do terminam um livro e gostam da 
obra – pelo tema abordado, pela for-
ma como o autor conta determinada 
história ou pelo que a leitura provoca 
neles –, buscam outros livros do mes-
mo escritor. Pergunte às crianças se 
isso já aconteceu com elas: ler um li-
vro e gostar tanto que começaram a 
ler outros títulos do mesmo autor. Se 
alguém responder que sim, peça que 
fale mais sobre a experiência que teve.
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Título
Autor
Ilustrador
Editora
Coleção
Uma ilustração
A resenha na quarta capa

1A Roda de livros
Após compartilhar os propósitos, 

instigue as crianças a procurar nos 
livros da roda quais são os de Ana Ma-
ria Machado. Elas farão uma leitura ex-
ploratória e buscarão indícios na capa 
para descobrir os livros.

Essa parte poderá ser feita em du-
pla e você poderá ajudá-las perguntan-
do: “Como vocês sabem se o livro é 
ou não da autora?”; e “Como fizeram 
para descobrir?”. 

Para socialização, questione sobre 
as estratégias utilizadas para encon-
trar o nome do autor; destaque o título 
e outros nomes, como o do ilustrador, 
do tradutor e da editora; leia trechinhos 
para despertar nas crianças a vontade 
de ler; e separe os livros encontrados 
para fazer um acervo na sala de aula.

Em seguida, os alunos podem ficar 
incumbidos de procurar na biblioteca 
da escola, na biblioteca municipal ou 
em outros lugares livros da autora es-
tudada para contribuir com o acervo.

Kauan Bulcão 
Barbosa dos Santos
EM 22 de Abril
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ETAPA 2 Leitura em voz alta 

Ouvir histórias bem contadas apro-
xima os alunos da literatura. Eles pas-
sam a ter acesso a obras e a ler de 
forma autônoma.

Para aprofundar o conhecimento 
sobre a autora e colaborar na forma-
ção de leitores literários, reserve na 
rotina pelo menos uma aula na sema-
na para ler livros da autora estudada e 
promova conversas apreciativas, con-
forme orientação a seguir.

Esse espaço de discussão e troca 
de impressões pessoais ajuda os alu-
nos a compreender melhor a obra.

Confira, a seguir, algumas orienta-
ções gerais para a leitura em voz alta 
a ser feita por você. É fundamental 
sempre considerar estes três momen-
tos no planejamento de leitura que fará 
aos seus alunos.

Antes da leitura Há diferentes manei-
ras de apresentar uma obra literária aos 
alunos. Ao comunicar a leitura que fará, 
compartilhe os motivos de sua escolha – 
porque a história é divertida, engraçada, 
atrativa ou ainda porque é a sua prefe-
rida. Explicitar os motivos aproxima os 
alunos da obra e é uma forma de eles 
também comunicarem preferências lite-
rárias. Comente sobre o autor, o ilustra-
dor e a editora, relacione os dados do 
livro com outros conhecidos pelos alu-
nos. Contextualizar o livro é interessan-
te, principalmente quando se estuda um 
autor específico. Algumas informações 
complementares podem ser oferecidas, 
como ler a quarta capa ou a introdução 
do livro, comentar curiosidades sobre a 
vida do autor ou a coleção de que o livro 
faz parte.

1B Lista de obras da autora
No Caderno do aluno há um espaço 

para organizar os títulos encontrados 
e que serão alvo do estudo feito. Nes-
se momento, não se preocupe se a 
lista não for muito extensa. Ela poderá 
ser ampliada ao longo da sequência.

Vale salientar que o seu preparo an-
tecipado é condição para a realização 
da proposta. Ou seja, é necessário que 
você leia o livro previamente e planeje a 
melhor forma de apresentá-lo às crian-
ças. Isso vale também para o momento 
da leitura e da conversa apreciativa rea-
lizadas em seguida.

Durante a leitura Prepare a leitura 
com antecedência para ajustar o ritmo 
e fazer a entonação adequada. Dessa 
forma, os alunos se envolvem muito 
mais com a história. O importante é dar 
vida a essa leitura, seu toque pessoal, 
de leitor experiente. Pense nas pausas, 
no suspense que criará, mostre-se 
emocionado, interessado e comovido 
com as passagens das histórias.

Evite interrupções ao longo da leitura 
para que as crianças possam ter a pos-
sibilidade de interagir com a trama sem 
quebrar o pacto entre o leitor e o texto.  
Além disso, leia a história como está es-
crita. Não pule partes nem modifique tre-
chos por julgar de difícil compreensão. 
Os alunos precisam ter contato com a 
história tal como ela é, justamente para 
ampliar suas possibilidades de interpre-
tação. Lembre-se que as palavras difí-
ceis podem ser compreendidas na maior 
parte das vezes pelo contexto da histó-
ria. Por fim, deixe que os estudantes se 
manifestem, falando uma parte que sa-
bem de memória ou comentando outras.

Depois da leitura Abrir espaço para a 
troca de impressões pessoais é funda-
mental quando se tem o objetivo de for-
mar uma comunidade de leitores dentro 
da escola. Especialistas como Teresa 
Colomer e Aidan Chambers afirmam que 
conversar sobre o que foi lido é conti-

nuar lendo. Na interação com o outro e 
no confronto entre opiniões e interpre-
tações discrepantes, o leitor aprofunda 
sua compreensão.

As impressões pessoais das crianças 
devem ser o início da conversa. Não se 
preocupe em elaborar questões de inter-
pretação do texto. Mesmo porque o que 
os leitores de literatura fazem ao termi-
nar de ler um conto, um romance ou um 
poema é trocar impressões com outros 
leitores. Com base nos comentários de-
las, você pode lançar luz para aspectos 
que queira discutir.

Como o estudo está focado em um 
autor, é importante discutir característi-
cas no estilo de escrever, que pode ser 
uma linguagem mais poética, um per-
sonagem que aparece em mais de uma 
obra, um tema que aborde de formas di-
ferentes, um traço na ilustração comum 
em toda a obra etc.

Ainda nessa conversa, você pode 
reler partes do texto. A que considerou 
mais surpreendente, a fala de um perso-
nagem, um trecho que gerou conflitos; 
e pode opinar sobre a leitura, escutar a 
opinião dos alunos, comentar sobre im-
pressões e pontos de vista.

É bom reforçar que a apreciação li-
terária deve ser feita oralmente. Como 
estamos em uma sequência para seguir 
um autor, porém, pode ser interessante 
tomar nota de algumas discussões ou 
curiosidades a respeito do estilo da au-
tora. Para isso, registre em um cartaz 
que será exposto no mural da classe e 
o amplie com novos dados conforme as 
discussões avancem ao longo da sequê- 
ncia. Os alunos também poderão fazer 
suas anotações pessoais no caderno, 
onde há espaço destinado a isso. Servi-
rá como memória do estudo.
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DIA DE CHUVA

A apreciação que segue, do livro Dia 
de chuva (Ana Maria Machado, Ed. Sala-
mandra), é apenas uma das inúmeras 
possibilidades que existem para apre-
ciar uma obra literária. Ela servirá de 
modelo para outras leituras, o que não 
impede outro tipo de abordagem.

Antes da leitura Mostre a capa para 
aos alunos, leia o título, o nome da au-
tora e do ilustrador. Ajude-os a observar 
as cores utilizadas e ao que elas reme-
tem. Os tons e as feições das crianças 
nos fazem pensar em um dia sombrio 
de chuva em que há pouco a se fazer. 
Será? O fato de as personagens que 
aparecem na capa serem crianças faz 

o leitor duvidar desse tal “silêncio”. E o 
poder criativo delas? Essa pode ser uma 
boa discussão. Instigue-os a observar 
o que é possível antecipar sobre a his-
tória. “Quem são essas personagens?”; 
“O que elas fazem?”; e “O que será que 
irão fazer?” Mostre a quarta capa e leia 
a resenha: “As crianças cansaram de ver 
a corrida das gotas na vidraça. Então 
viajaram com os amigos nas costas dos 
elefantes”.

Incentive os estudantes a pensar 
sobre esses dizeres: “Eles viajaram?”; 
“Quem viajou?”; “Em que lugar parece 
que estão?”; e “Que aventura eles vive-
rão?”. Se quiser comentar algo sobre 
a autora e o ilustrador, no final do livro 

constam informações a respeito deles.

Durante a leitura Além da prepara-
ção que toda leitura em voz alta pede 
(para adequar o tom de voz, o ritmo 
e a entonação), a leitura desse livro e 
de muitos outros considerados livros 
ilustrados necessita cuidados extras. 
Ao ler, é essencial mostrar aos alunos 
as imagens de cada página. Somente 
com o apoio das ilustrações eles po-
derão compreender melhor a obra, já 
que elas complementam o texto. Por 
isso a importância de mostrar cada 
cena assim que lê cada página dupla. 
Dessa forma, poderão perceber que a 
grande aventura que os personagens 
irão viver inicia-se quando decidem 
viajar com os amigos nas costas dos 
elefantes. Nesse momento, as imagens 
mostram as crianças em cima de almo-
fadas; depois, quando vão para uma 
cabana, estão, na verdade, debaixo da 
mesa. Essa aventura continua até que 
as mães dos colegas de Guido vêm 
buscar os filhos.

Durante a leitura, seus alunos prova-
velmente farão muitos comentários. Se 
isso acontecer, escute e evite interrom-
per a leitura para discutir. Reserve esse 
momento para o final.

Depois da leitura Inicie a conversa 
apreciativa ouvindo o que os alunos 
têm a dizer: “Quais foram as impres-
sões?”; “O que mais gostaram?”; e “Já 
viveram uma aventura desse tipo?”.

Converse a respeito das cores utili-
zadas em todo o livro: “O que elas su-
gerem?” e “E as sombras produzidas, 
que sensações provocam?”. Mostre 
novamente a sombra da cabeça do ca-
chorro parecendo uma fera. Voltar para 
partes do texto, ressaltando alguns tre-
chos ou observando melhor algum efei-
to da ilustração, é fundamental para a 
apreciação. 

modelo de apreciação do livro como apoio para atividade de leitura
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Releia o trecho final da história: 
“Quando a mãe de Henrique chegou, 

ela disse:
– Que pena que eles não puderam ir 

a lugar nenhum por causa da chuva...
Os três deram muita risada.
E as mães não sabiam por quê”.
Após a leitura do trecho, discuta  

com os alunos: “Qual foi o motivo da 
risada das crianças?”; “O que as mães 
não entenderam?”; e “Você concorda 
com a mãe de Henrique? Por quê?”.

Outras histórias de Ana Maria Macha-
do poderão ser usadas para a leitura em 
voz alta feita por você. A lista abaixo é 
apenas uma sugestão. Você pode usar 
os livros que possui na escola.
• Fim de semana
• O urso, a gansa e o leão
• Palavras, palavrinhas e palavrões
• Delícias e gostosuras
• De carta em carta
• Ponto a ponto
• Histórias à brasileira (volumes 1, 2,3 
e 4)
• Contos de Grimm (volumes 1, 2, 3 e 4)
• Abrindo caminho
• Cadê meu travesseiro?

Caso tenha disponíveis esses livros 
na escola, leve os contos trabalhados 
para a sala de aula e organize um can-
tinho de leitura para que os alunos pos-
sam ler quando tiverem vontade. 

Alexia Rodrigues de Jesus Silva
EM Jaime Vieira Lima

• Artigos sobre leitura 
literária no site do
Instituto Avisa Lá 

(www.avisala.org.br) e na Revista 
Emília (http://goo.gl/AMRUsO), 
acesso em 18/12/2015

quer saber mais?
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Roberta Luise Silva Santos
EM Major Eloi Magalhães

pág. 42

• O texto integral 
de Menina bonita do 

laço de fita está na página 72 deste 
caderno.
• Leitura do livro em vídeo no YouTube 
(https://goo.gl/1URDhX) e livro em 
slides (https://goo.gl/RGJ88n),
acesso em 18/12/2015

quer saber mais?

2A Leitura de Menina bonita do 
laço de fita

As orientações dadas previamente 
sobre o antes, durante e depois da lei-
tura servem de apoio para as atividades 
2A e 2B.
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2B Leitura de Dona baratinha
A roda de conversa tem o propósito 

de aproximar os alunos da obra, bem 
como oferecer um espaço para comen-
tarem impressões pessoais. É impor-
tante não transformar a conversa num 

2C Anotações e comentários sobre 
as obras lidas

Para esta atividade, espera-se que 
elas registrem aspectos da obra lida 
que mais chamaram a atenção e que 
poderão ser utilizados como justificati-
vas e/ou argumentos para a indicação 
do livro nas etapas seguintes.

questionário. Abra espaço para que 
eles comentem as provocações que o 
texto fez e estabeleçam relações com 
situações próximas. É importante re-
tomá-lo sempre que há interpretações 
discrepantes ou incoerentes, para dis-

• O texto integral de 
Dona Baratinha está 

na página 73 deste caderno.

quer saber mais?

cutir as pistas que o texto ou a imagem 
(caso se tenha o livro) oferecem para 
compreender melhor. É fundamental 
observar, porém, que não há uma única 
forma de compreender um texto nem 
uma única resposta possível.

Além de promover uma discussão 
oral, os alunos podem realizar registros 
no caderno para retomar em momen-
tos posteriores. Esse registro não pre-
cisa acontecer com todos os livros li-
dos, apenas com os que julgarem mais 
interessantes. A ideia é que possam 
escrever como pensam suas opiniões 

e comentários a respeito das obras li-
das. No Caderno do aluno há um lugar 
organizado para essas escritas.

Não se esqueça que esta é mais 
uma oportunidade para os alunos es-
creverem mesmo não sendo alfabéti-
cos. Como já foi dito em outras sequên- 
cias, é escrevendo que as crianças 
avançam. Suas intervenções vão aju-
dá-las a pensar quais letras usar para 
escrever, quantas usar em cada escri-
ta e em que ordem elas aparecem e a 
compreender como o sistema de escri-
ta está organizado. 

Nesse sentido, o objetivo não é que 
os alunos escrevam convencionalmen-
te nem é preciso corrigir as escritas. A 
ideia é que eles tenham boas questões 
para pensar sobre como se escreve, 
uma vez que o que escrever já foi dis-
cutido anteriormente.

págs. 42 e 43

pág. 43
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2D Comparação entre as histórias 
Depois de lerem muitas obras da 

autora, é possível que os alunos per-
cebam que Ana Maria Machado possui 
vários estilos, que escreve diferentes 
gêneros, que inventa histórias, reconta 
alguns contos populares e também tra-
duz livros de autores estrangeiros.

Ora as histórias inventadas apresen-
tam rimas, ora não; os recontos são 
cheios de detalhes e apresentam uma 
leveza na linguagem que pode ser con-
siderada uma marca da autora.

Para tornar essas questões observá-
veis aos alunos, esta atividade propõe 
um registro da comparação entre as 

SEGUIR UM AUTOR - CADERNO DO PROFESSOR

leitura feita pelo aluno
Ao longo da sequência Seguir um autor é importante que os alunos tenham oportunidades de ler por si mes-

mos os livros que já foram lidos e outros que ainda não foram.
Nesses momentos, eles podem recuperar a história; folhear o livro com o ritmo desejado, demorando mais 

em determinadas partes e sendo mais rápido em outras; observar as ilustrações; retomar algum trecho que 
tenha chamado atenção, até chegar ao final. O acesso aos livros deve ser garantido tanto para os alfabéticos 
como para os não alfabéticos. 

Outra possibilidade é organizá-los em duplas com base no critério leitores e não leitores convencionais. Nessa 
proposta os alunos leitores deverão realizar a leitura em voz alta dos livros escolhidos pela dupla.

Ler livros conhecidos também é uma boa oportunidade de aprendizagem para as crianças que começaram a 
ler convencionalmente, pois saber o que está escrito é uma boa condição para os leitores iniciantes.

O contato com o livro pode acontecer em classe ou em casa, e, para que as reflexões acerca das obras 
sejam feitas, é fundamental promover a troca de ideias. “Do que mais você gosta nesse livro?”; “E o que menos 
aprecia?”; “Há algum outro livro que lembre essa história?”; e “Comparando as duas histórias lidas do mesmo 
autor, o que tem de parecido e o que tem de diferente?”.

Procure sempre deixar os livros disponíveis. Organize um canto da sala com eles ou, se isso não for possível, 
reserve um tempo na rotina para essa apreciação. Quando for o momento, disponibilize os textos.

duas histórias lidas nas atividades 2A 
e 2B. Isso não exclui as demais leituras 
realizadas, pelo contrário, só enrique-
cerá a discussão.

Após o debate, peça que os alunos 
ditem as conclusões a que chegaram 
para você registrar no quadro e eles 
copiarem em seguida.

pág. 44
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desejam saber. 
Para decidir qual o melhor encami-

nhamento, considere o que os alunos sa-
bem. Se você tiver muitas crianças que 
ainda não leem com autonomia, opte 
pela segunda proposta lembrando de or-
ganizá-las previamente em duplas. Entre-
tanto, se a sala já avançou e algumas já 
leem, organize duplas ou trios nos quais 
um dos participantes já lê convencional-
mente. Assim, ele pode ser o informante 
dos que estão em processo.

Para esta atividade espera-se que os 
alunos possam encontrar algumas res-
postas às perguntas elaboradas previa-
mente à leitura da biografia. Caso isso 
aconteça, registre as informações em 
um cartaz. 

Para aprender mais sobre como 
orientar a leitura pelos alunos, leia o 
texto Leitura feita pelo aluno, na página 
55 deste caderno.

Vitória Marcia Barreto Santos Lima
EM Batista de Valéria

3A Leitura de uma biografia  
de Ana Maria Machado

Há várias formas de encaminhar a 
leitura da biografia da autora. Distribua 
cópias do texto que está na página 78 
e peça que os alunos, em duplas ou em 
pequenos grupos, procurem respostas 
para algumas questões levantadas, 
grifando as informações que julgarem 
necessárias.

É importante ajudar os estudantes 
a compreender passagens difíceis ou 

a identificar uma informação relevante 
que tenha passado despercebida. Em 
seguida, socialize entre as duplas ou 
grupos o que foi encontrado e registre 
em forma de tópicos as principais des-
cobertas ou aquelas que julgam mais 
interessantes para a apresentação. 

Outro encaminhamento é combinar 
que você fará uma leitura em voz alta 
e, no decorrer da leitura, os alunos de-
verão pedir que você pare nos trechos 
em que acreditem ter encontrado o que 

ETAPA 3 Para conhecer o autor

Esta etapa do trabalho foi reservada 
para a leitura de textos (biografias, en-
trevistas, listas de livros publicados) que 
tragam informações a respeito da auto-

ra. O objetivo é conhecer mais sobre a 
vida e a obra dela para ajudar os alunos 
a compreender melhor as escolhas que a 
autora faz para escrever suas histórias e 
poder apresentá-la ao grupo convidado.

 Talvez as crianças tenham pouca 

familiaridade com esses gêneros e, por 
isso, seja necessário criar um clima de 
investigação, levantando os temas ou 
perguntas de interesse do grupo. Isso 
pode nortear a leitura e facilitar a busca 
dos dados.

pág. 45
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3B Leitura de uma entrevista com 
Ana Maria Machado 

Nesta entrevista há preciosidades 
sobre o trabalho da Ana Maria, como 
seus hábitos para escrever e as ideias 
que tem para criar suas histórias.

Retome as informações sobre a au-
tora que foram registradas na atividade 
3A e informe aos alunos que você lerá 
uma entrevista da Ana Maria Machado. 
O objetivo é descobrir mais informações 
sobre ela para que eles então comple-
mentem o cartaz. Após a leitura para 
a turma, escreva no quadro as infor-
mações curiosas que ainda não foram 
registradas no cartaz elaborado na ativi-
dade anterior, incentivando-os a ditarem 
para você o que deverá escrever.

Caso os alunos ainda estejam curio-
sos sobre a vida da autora, pode ser 
interessante promover uma nova busca 
em outros materiais de pesquisa.

O site de Ana Maria pode ser bem 
atrativo para os alunos e uma fonte de 
consulta. Aqui cabe a mesma orienta-
ção sobre encaminhamento da ativida-
de e a montagem das duplas ou trios 
da atividade anterior.

SEGUIR UM AUTOR - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 45 e 46 
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3C Elaboração de um cartaz com 
informações sobre a autora

Para esta atividade, converse com 
os alunos a respeito do que descobri-
ram sobre Ana Maria Machado nas últi-
mas aulas e instigue-os a pensar quais 
dessas descobertas são mais interes-
santes de socializar com a turma esco-
lhida para a roda de indicação.

 A proposta tem como principal ob-
jetivo fazer um levantamento em forma 
de lista de alguns dados da autora. 
Para isso, depois de fazer oralmente 
uma discussão, peça que os alunos 
ditem para você o que gostariam de 
registrar. Trata-se de uma tomada de 
nota com base no estudo realizado e 
de uma seleção que norteará a escrita 
de um cartaz.

Você, como escriba, precisa escre-
ver ortograficamente; decidir as ques-
tões notacionais como segmentação 
de palavras, paragrafação e, neste 

caso, também pontuação. Deixe os alu-
nos organizarem as ideias de maneira 
que o que ditarem a você seja um texto 
compreensível. Para isso, problematize 
as diferentes formas de dizer a mesma 
coisa e converse sobre a pertinência 
das informações coletadas.

Com base nas discussões e nas 
anotações feitas no cartaz, os estu-
dantes podem considerar os dados 
como a data de nascimento, o início da 
carreira, o primeiro livro publicado, as 
leituras preferidas e que serviram de re-
ferência para a escrita de uma obra, o 
total de livros publicados, entre outras 
informações relevantes.

Elas serão anotadas no Caderno do 
aluno para ser utilizadas no texto que 
será produzido sobre a autora. Como  
esse registro será a base de planeja-
mento da produção, é interessante que 
seja feito em tópicos considerando a 
sequência lógica das informações.

Thainara Cidade Mattos Santos
EM Ana Nery

pág. 46
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ETAPA 4 Escrita de indicações 
literárias 

Para a apresentação da obra de 
Ana Maria Machado para outra classe, 
é importante selecionar alguns livros, 
os preferidos dos alunos, para que 
eles sugiram aos demais. Nesta etapa, 
além de ler indicações para analisar o 
gênero, eles serão convidados a orga-
nizar uma lista de motivos pelos quais 

indicam uma obra ao grupo convidado.
Logo no início, três questões preci-

sam ser definidas com a turma: “Quais 
livros serão indicados?”; “Por quê?”; e 
“Quais aspectos da obra serão ressal-
tados?”. Para isso é necessário voltar 
às anotações de cada obra feitas pe-
los alunos, retomar a leitura de trechos 
dos livros e conversar entre todos para 
justificar a escolha. 

Você precisará ajudá-los a ir além 

do “gostei” ou “não gostei”, buscando 
argumentos mais sólidos para a reco-
mendação. Esses argumentos virão 
das boas discussões feitas, dos mo-
mentos em que você contribuiu para 
ampliar as observações dos alunos em 
relação aos recursos utilizados pela 
autora para deixar o texto bem escrito, 
pelas ilustrações (técnica ou a relação 
com o texto) ou ainda pelo projeto grá-
fico da obra. 

SEGUIR UM AUTOR - CADERNO DO PROFESSOR

4A  Leitura de indicação literária
Aqui encontram-se duas indicações 

literárias. Você irá apresentar e ler al-
gumas delas para os alunos de forma a 
dar-lhes repertório para o momento em 
que farão isso oralmente para colegas 
de outras salas. A ideia é poder ler, co-
mentar o que o texto apresenta e o que 
desperta interesse no leitor.

Além disso, é importante discutir 
quais informações a indicação apresen-
ta. Por exemplo: um breve resumo da 
obra, os motivos pelos quais ela mere-
ce ser indicada e, às vezes, um convite 
ou um chamativo para o leitor apreciar 
o livro. Essas recomendações estão 
em catálogo de editoras, sites, jornais 
e revistas. 

Espera-se que nessa conversa, os 
estudantes comentem que a indicação 
literária é um texto curto que fala um 
pouco sobre a história, sem contar tudo. 
Informa sobre as personagens, quem é 
o ilustrador, se o livro faz parte de uma 
coleção e que é escrito de um jeito que 
dá vontade de ler.

págs. 47 e 48
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págs. 48 e 49

4B Vamos conhecer mais uma 
indicação literária

Esta atividade segue a mesma orien-
tação da 4A, mas com um desafio di-
ferente, que atende os estudantes que 
estão mais avançados na leitura. Orga-
nize as duplas de modo a ter um aluno 
com mais competência leitora para aju-
dar o parceiro.
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4C Seleção de uma obra e escrita 
de indicação de um livro

Para esta atividade, organize um es-
paço com diferentes livros de Ana Maria 
Machado lidos nesta sequência, assim 
como os demais livros do acervo. Con-
vide os alunos a escolher a obra que 
desejam indicar aos colegas da outra 
classe. A proposta é retomar as infor-
mações para quem farão a indicação 
e produzir uma lista de bons motivos 
para indicá-la, lembrando que a lista 
também servirá de apoio no momen-
to da roda de indicações. Você pode 
também voltar aos exemplos lidos nas 
atividades 4A e 4B.

ETAPA 5 Roda de indicações  
literárias com outra turma  
da escola 

5A Roda de indicação
Depois de ter listado bons motivos 

para indicar os livros preferidos pelos 
alunos, é o momento de pensar na apre-
sentação aos colegas de outra classe. 
Muitas são as decisões necessárias: 
será feito um ensaio? Quem apresenta-
rá a autora para a outra classe? E as 
indicações dos livros escolhidos? Como 
os alunos serão agrupados? Será feita 
a leitura de algum trecho? Qual?

Inicie com uma conversa com todos 

e uma breve apresentação da autora. 
Depois divida os alunos em pequenos 
grupos para indicar o livro escolhido e 
justificar a escolha. Vale salientar que, 
nesse momento, os livros e/ou textos 
precisam estar disponíveis. 

A proposta torna-se mais interes-
sante se todas as opções estiverem 
dispostas em um canto ou no espaço 
da apresentação e se os convidados 
puderem escolher em qual grupo pre-
ferem escutar os motivos eleitos para 
indicar aquela obra. Tomadas as deci-
sões, é hora de preparar a apresenta-
ção e convidar o grupo escolhido para 
conhecer o trabalho realizado.

SEGUIR UM AUTOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 50

pág. 50
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pág. 51

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. Ela 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 diante 
da 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-
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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 pelo alu-
no 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 64 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

SONDAGEM - CADERNO DO PROFESSOR

Thaynar Oliveira Tavares
EM do Calabetão
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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

mapa de acompanhamento da evolução da escrita dos alunos

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
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Observações

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ESCRITA DOS ALUNOS - CADERNO DO PROFESSOR

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

28

29

30



66 LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO

anexos
SEQUÊNCIA BRINCADEIRAS CANTADAS

1 Letras das cantigas das atividades 3B e 3C (página 21 deste caderno).

PIRULITO

PIRULITO QUE BATE BATE
PIRULITO QUE JÁ BATEU
QUEM GOSTA DE MIM É ELA
QUEM GOSTA DELA SOU EU.

PAI FRANCISCO

PAI FRANCISCO ENTROU NA RODA
TOCANDO O SEU VIOLÃO
BI–RIM-BÃO BÃO BÃO!
VEM DE LÁ SEU DELEGADO
E PAI FRANCISO FOI PRA PRISÃO.
COMO ELE VEM TODO REQUEBRADO
PARECE UM BONECO DESENGONÇADO.

PASSA ANEL

PERDI MEU ANEL NO MAR
NÃO PUDE MAIS ENCONTRAR
E O MAR ME TROUXE A CONCHA
DE PRESENTE PARA ME DAR
FOI PARAR NA GOELA DA BALEIA
OU ENTÃO NO DEDO DA SEREIA
OU QUEM SABE UM PESCADOR
ENCONTROU O ANEL
E DEU PRO SEU AMOR

2 Letra da cantiga citada na atividade 3D (página 23 deste caderno).

A CANOA VIROU

A CANOA VIROU
POR DEIXAR ELA VIRAR
FOI POR CAUSA DE ... (DIZ O NOME DE UMA CRIANÇA)
QUE NÃO SOUBE REMAR.
 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO
E SOUBESSE NADAR
EU TIRAVA A .....(DIZ O NOME DE UMA CRIANÇA)
LÁ DO FUNDO DO MAR.

SUCO GELADO

SUCO GELADO 
CABELO ARREPIADO 
QUAL É A LETRA  
DO SEU NAMORADO
A, B, C, D, E ...

REI, CAPITÃO 

REI, CAPITÃO
SOLDADO, LADRÃO
MOÇA BONITA 
DO MEU CORAÇÃO

BALANÇA CAIXÃO

BALANÇA CAIXÃO
BALANÇA VOCÊ 
DÁ UM TAPA NA BUNDA 
E VAI SE ESCONDER
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

3 Letras das cantigas citadas na atividade 3G (página 24 deste caderno).

ADOLETÁ

ADOLETÁ
LE PETI PETI POLÁ
LE CAFÉ COM CHOCOLÁ
ADOLETÁ
PUXA O RABO DO TATU
QUEM SAIU FOI TU!

NÓS QUATRO

NÓS QUATRO
EU COM ELA
EU SEM ELA
NÓS POR CIMA
NÓS POR BAIXO

CIRANDA, CIRANDINHA

CIRANDA, CIRANDINHA
VAMOS TODOS CIRANDAR!
VAMOS DAR A MEIA VOLTA
VOLTA E MEIA VAMOS DAR

O ANEL QUE TU ME DESTES
ERA VIDRO E SE QUEBROU
O AMOR QUE TU ME TINHAS
ERA POUCO E SE ACABOU

POR ISSO, DONA ROSA
ENTRE DENTRO DESTA RODA
DIGA UM VERSO BEM BONITO
DIGA ADEUS E VÁ SE EMBORA

BONECA DE LATA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU A CABEÇA NO CHÃO 
LEVOU MAIS DE UMA HORA 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
PRA FICAR BOA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU O NARIZ NO CHÃO 
LEVOU UMAS DUAS HORAS 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
PRA FICAR BOA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU A BARRIGA NO CHÃO 
LEVOU UMAS TRÊS HORAS 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
PRA FICAR BOA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU O BUMBUM NO CHÃO 
LEVOU UMAS QUATRO HORAS 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
PRA FICAR BOA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU O JOELHO NO CHÃO 
LEVOU UMAS CINCO HORAS 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
PRA FICAR BOA

MINHA BONECA DE LATA 
BATEU O PÉ NO CHÃO 
LEVOU UMAS SEIS HORAS 
PRA FAZER A ARRUMAÇÃO

DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
DESAMASSA AQUI 
DESAMASSA ALI 
PRA FICAR BOA

RODA, RODA, RODA

RODA, RODA, RODA
PÉ , PÉ, PÉ
RODA , RODA, RODA
CARANGUEJO PEIXE É

CARANGUEJO NÃO É PEIXE
CARANGUEJO PEIXE É
CARANGUEJO SO É PEIXE
NA ENCHENTE DA MARÉ

PALMAS, PALMAS, PALMAS
PÉ, PÉ, PÉ
RODA, RODA, RODA
CARANGUEJO PEIXE É
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A DANÇA DAS CAVEIRAS 

QUANDO O RELÓGIO BATE À UMA
TODAS AS CAVEIRAS SAEM DA TUMBA
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS DUAS
TODAS AS CAVEIRAS SAEM PRAS RUAS
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS TRÊS
TODAS AS CAVEIRAS JOGAM XADREZ
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS QUATRO
TODAS AS CAVEIRAS TIRAM RETRATO
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS CINCO
TODAS AS CAVEIRAS APERTAM OS CINTOS
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS SEIS
TODAS AS CAVEIRAS IMITAM CHINÊS 
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS SETE
TODAS AS CAVEIRAS MASCAM CHICLETES 
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS OITO
TODAS AS CAVEIRAS COMEM BISCOITO
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS NOVE
TODAS AS CAVEIRAS DANÇAM ROCK 
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS DEZ
TODAS AS CAVEIRAS LAVAM OS PÉS
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

Alanderson do Nascimento Almeida da Silva 
EM São Francisco de Assis

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS ONZE 
TODAS AS CAVEIRAS ANDAM DE BONDE
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE ÀS DOZE
TODAS AS CAVEIRAS FAZEM POSE
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.

QUANDO O RELÓGIO BATE À UMA
TODAS AS CAVEIRAS VOLTAM PRAS 
TUMBAS
TUMBA ALÁ CATUMBA
TUMBA ALÁ CATÁ.
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5 Letra da cantiga utilizada na atividade 3J (página 26 deste caderno).

SERRA, SERRA

SERRA, SERRA, SERRADOR
SERRA O PAPO DO VOVÔ!
QUANTAS SERRAS JÁ SERREI?
UMA, DUAS, TRÊS!

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

6 Letra da cantiga utilizada na atividade 3L (página 27 deste caderno).

7 Modelo de convite para a atividade 4A (página 28 deste caderno).

NA PONTE DA VIZINHANÇA

NA PONTE DA VIZINHANÇA TODO MUNDO PASSA. 
AS LAVADEIRAS FAZEM ASSIM 
AS LAVADEIRAS FAZEM ASSIM (GESTOS DE ESFREGAR ROUPA)
AS COZINHEIRAS FAZEM ASSIM
AS COZINHEIRAS FAZEM ASSIM (GESTO DE MEXER PANELA) 
AS BORDADEIRAS FAZEM ASSIM   
AS BORDADEIRAS FAZEM ASSIM (GESTO DE BORDAR) 
OS PEDREIROS FAZEM ASSIM 
OS PEDREIROS FAZEM ASSIM (GESTO DE EMPILHAR TIJOLOS) 
OS CARPINTEIROS FAZEM ASSIM 
OS CARPINTEIROS FAZEM ASSIM (GESTO DE SERRAR) 
OS LAVRADORES FAZEM ASSIM 
OS LAVRADORES FAZEM ASSIM (GESTO DE CAVAR A TERRA)

 (Nome do evento)

Nome do destinatário

(Texto de explicação do evento. Aqui é importante que você  
deixe a turma criar o texto que pretende enviar aos convidados.  

Siga as orientações na página 28 deste caderno para saber como você 
pode guiar esse processo de criação e de revisão do texto final.)

Data do evento:
Local do evento:

Assinatura do grupo
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8 Outras cantigas não citadas nesta sequência didática, mas que podem ser 
utilizadas em rodas de brincadeiras.

O TREM MALUCO

O TREM MALUCO 
QUANDO SAI DE PERNAMBUCO 
VAI FAZENDO VUCO-VUCO 
ATÉ CHEGAR NO CEARÁ 
REBOLA PAI, MÃE, FILHA (PÕE A MÃO NA CINTURA E REBOLA)
EU TAMBÉM SOU DA FAMÍLIA 
TAMBÉM QUERO REBOLAR 
UM POUQUINHO DE COCA-COLA (DEDÃO DE CADA MÃO NA DIREÇÃO DA BOCA)
UM POUQUINHO DE GUARANÁ 
A DANADA DA PROFESSORA ME 
ENSINOU O BÊ-Á-BÁ 
SETE E SETE SÃO CATORZE
COM MAIS SETE, VINTE E UM 
TENHO SETE NAMORADOS 
NÃO ME CASO COM NENHUM
SÓ ME CASO COM AQUELE 
QUE ME DER UM JERIMUM 
MUM-MUM (DÁ UMA BATIDINHA NA CABEÇA DO COLEGA)

EU SOU POBRE, POBRE

EU SOU POBRE, POBRE, POBRE,
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
EU SOU POBRE, POBRE, POBRE,
DE MARRÉ DECI.
EU SOU RICA, RICA, RICA,
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
EU SOU RICA, RICA, RICA,
DE MARRÉ DECI.
EU QUERIA UMA DE VOSSAS FILHAS,
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
EU QUERIA UMA DE VOSSAS FILHAS,
DE MARRÉ DECI.
ESCOLHEI A QUAL QUISER,
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
ESCOLHEI A QUAL QUISER,
DE MARRÉ DECI.
EU QUERIA (NOME DA PESSOA),
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ,
EU QUERIA (NOME DA PESSOA),
DE MARRÉ DECI.
QUE OFÍCIO DAIS A ELA?

DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
QUE OFÍCIO DAIS A ELA?
DE MARRÉ DECI.
DOU O OFÍCIO DE (NOME DO OFÍCIO)
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
DOU O OFÍCIO DE (NOME DO OFÍCIO),
DE MARRÉ DECI.
ESTE OFÍCIO ME AGRADA (OU NÃO)
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
ESTE OFÍCIO ME AGRADA (OU NÃO)
DE MARRÉ DECI.
LÁ SE FOI A (NOME DA PESSOA),
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
LÁ SE FOI A (NOME DA PESSOA),
DE MARRÉ DECI.
PRA TERMINAR:
EU DE POBRE FIQUEI RICA.
DE MARRÉ, MARRÉ, MARRÉ.
EU DE RICA FIQUEI POBRE,
DE MARRÉ DECI.
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LAGARTA PINTADA

LAGARTA PINTADA QUEM FOI QUE TE PINTOU?  
FOI UMA MENINA QUE AQUI PASSOU 
POR DENTRO DAS AREIAS LEVANTA POEIRA 
PEGA ESTA MENINA PELA PONTA DA ORELHA.

TRÊS, TRÊS PASSARÁ

TRÊS, TRÊS PASSARÁ
PASSARÁS, PASSARÁS
A BANDEIRA HÁ DE FICAR
SE NÃO FOR O DA FRENTE
PODE SER O DE ATRÁS
TENHO DOIS FILHOS PEQUENINOS
NÃO POSSO MAIS DEMORAR
DEMORAR, DEMORAR
PASSARÁS, PASSARÁS
A BANDEIRA HÁ DE FICAR
SE NÃO FOR O DA FRENTE
PODE SER O DE ATRÁS.

SAI, PIABA

SAI, SAI, SAI,
Ó PIABA,
SAIA DA LAGOA.
BOTA A MÃO NA CABEÇA,
A OUTRA NA CINTURA.
DÁ UM REMELEXO NO CORPO,
DÁ UMA UMBIGADA
NO OUTRO.

A GALINHA DO VIZINHO

A GALINHA DO VIZINHO 
BOTA OVO AMARELINHO
BOTA UM, BOTA DOIS, BOTA TRÊS...
BOTA DEZ.

MARCHA SOLDADO

MARCHA SOLDADO
CABEÇA DE PAPEL
SE NÃO MARCHAR DIREITO
VAI PRESO PRO QUARTEL

O QUARTEL PEGOU FOGO
A POLÍCIA DEU SINAL
ACORDA ACORDA ACORDA
A BANDEIRA NACIONAL

Davi Luis Menezes Gomes
EM Saturnino Cabral
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SEQUÊNCIA SEGUIR UM AUTOR
 
1 Texto na íntegra do conto utilizado na atividade 2A (página 53 deste caderno).

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

ERA UMA VEZ UMA MENINA LINDA, LINDA.
OS OLHOS DELA PARECIAM DUAS AZEITONAS PRETAS, DAQUELAS BEM 

BRILHANTES. 
OS CABELOS ERAM ENROLADINHOS E BEM NEGROS, FEITO FIAPOS DA 

NOITE.
A PELE ERA ESCURA E LUSTROSA, QUE NEM PELO DA PANTERA-NEGRA 

QUANDO PULA NA CHUVA.
AINDA POR CIMA, A MÃE GOSTAVA DE FAZER TRANCINHAS NO CABELO 

DELA E ENFEITAR COM LAÇO DE FITA COLORIDA. ELA FICAVA PARECENDO 
UMA PRINCESA DAS TERRAS DA ÁFRICA, OU UMA FADA DO REINO DO LUAR.

DO LADO DA CASA DELA MORAVA UM COELHO BRANCO, DE ORELHA COR-
-DE-ROSA, OLHOS VERMELHOS E FOCINHO NERVOSO SEMPRE TREMELICAN-
DO. O COELHO ACHAVA A MENINA A PESSOA MAIS LINDA QUE ELE TINHA 
VISTO EM TODA A VIDA. E PENSAVA:

– AH, QUANDO EU CASAR QUERO TER UMA FILHA PRETINHA E LINDA QUE 
NEM ELA...

POR ISSO, UM DIA ELE FOI ATÉ A CASA DA MENINA E PERGUNTOU:
– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU SEGREDO PRA SER TÃO 

PRETINHA?
A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU: 
– AH, DEVE SER PORQUE EU CAÍ NA TINTA PRETA QUANDO ERA PEQUE-

NINA...
O COELHO SAIU DALI, PROCUROU UMA LATA DE TINTA PRETA E TOMOU 

BANHO NELA. FICOU BEM NEGRO, TODO CONTENTE. 
MAS AÍ VEIO UMA CHUVA E LAVOU TODO AQUELE PRETUME, ELE FICOU 

BRANCO OUTRA VEZ.
ENTÃO ELE VOLTOU LÁ NA CASA DA MENINA E PERGUNTOU OUTRA VEZ:
– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU SEGREDO PRA SER TÃO 

PRETINHA?
A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU:
– AH, DEVE SER PORQUE EU TOMEI MUITO CAFÉ QUANDO ERA PEQUE-

NINA.
O COELHO SAIU DALI E TOMOU TANTO CAFÉ QUE PERDEU O SONO E 

PASSOU A NOITE TODA FAZENDO XIXI.
MAS NÃO FICOU NADA PRETO.
ENTÃO ELE VOLTOU LÁ NA CASA DA MENINA E PERGUNTOU OUTRA VEZ:
– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU SEGREDO PRA SER TÃO 

PRETINHA?
A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU:
– AH, DEVE SER PORQUE EU COMI MUITA JABUTICABA QUANDO ERA PE-

QUENINA.
O COELHO SAIU DALI E SE EMPANTURROU DE JABUTICABA ATÉ FICAR PE-

SADÃO, SEM CONSEGUIR SAIR DO LUGAR. O MÁXIMO QUE CONSEGUIU FOI 
FAZER MUITO COCOZINHO PRETO E REDONDO FEITO JABUTICABA. 
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MAS NÃO FICOU NADA PRETO.
POR ISSO, DAÍ A ALGUNS DIAS ELE VOLTOU LÁ NA CASA DA MENINA E 

PERGUNTOU OUTRA VEZ:
– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU SEGREDO PRA SER TÃO 

PRETINHA?
A MENINA NÃO SABIA E JÁ IA INVENTANDO OUTRA COISA, UMA HISTÓRIA 

DE FEIJOADA, QUANDO A MÃE DELA, QUE ERA UMA MULATA LINDA E RISO-
NHA, RESOLVEU SE METER E DISSE:

– ARTES DE UMA AVÓ PRETA QUE ELA TINHA...
AÍ O COELHO – QUE ERA BOBINHO, MAS NEM TANTO – VIU QUE A MÃE DA 

MENINA DEVIA ESTAR MESMO DIZENDO A VERDADE, PORQUE A GENTE SE PA-
RECE SEMPRE É COM OS PAIS, OS TIOS, OS AVÓS E ATÉ COM OS PARENTES 
TORTOS. 

E SE ELE QUERIA TER UMA FILHA PRETINHA E LINDA QUE NEM A MENINA, 
TINHA ERA QUE PROCURAR UMA COELHA PRETA PARA CASAR.

NÃO PRECISOU PROCURAR MUITO. LOGO ENCONTROU UMA COELHINHA 
ESCURA COMO A NOITE, QUE ACHAVA AQUELE COELHO BRANCO UMA GRAÇA.

FORAM NAMORANDO, CASANDO E TIVERAM UMA NINHADA DE FILHOTES, 
QUE COELHO QUANDO DESANDA A TER FILHOTE NÃO PARA MAIS. TINHA COE-
LHO PRA TODO GOSTO: BRANCO BEM BRANCO, BRANCO MEIO CINZA, BRAN-
CO MALHADO DE PRETO, PRETO MALHADO DE BRANCO E ATÉ UMA COELHA 
BEM PRETINHA. JÁ SE SABE, AFILHADA DA TAL MENINA BONITA QUE MORAVA 
NA CASA AO LADO.

E QUANDO A COELHINHA SAÍA, DE LAÇO COLORIDO NO PESCOÇO, SEM-
PRE ENCONTRAVA ALGUÉM QUE PERGUNTAVA:

– COELHA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU SEGREDO PRA SER TÃO 
PRETINHA?

E ELA RESPONDIA: 
– CONSELHOS DA MÃE DA MINHA MADRINHA...

EXTRAÍDO DO LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, ANA MARIA MACHADO, ED. ÁTICA

DONA BARATINHA

ERA UMA VEZ UMA BARATINHA QUE ESTAVA VARRENDO A CASA E ENCON-
TROU UMA MOEDA.

FICOU TODA ANIMADA, ACHANDO QUE ESTAVA RICA E JÁ PODIA CASAR.
GUARDOU O DINHEIRO COM TODO CUIDADO DENTRO DE UMA CAIXINHA, 

TOMOU BANHO, SE ARRUMOU TODA, BOTOU UMA FITA NO CABELO E FOI 
PARA A JANELA PROCURAR UM NOIVO.

TODA VEZ QUE PASSAVA ALGUÉM, ELA PERGUNTAVA:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O PRIMEIRO BICHO QUE RESPONDEU FOI UM BOI, QUE FALOU COM UMA 

VOZ BEM GROSSA:

2 Texto na íntegra do conto utilizado na atividade 2B (página 54 deste caderno).
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– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O BOI RESPONDEU:
– MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O BOI FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM CAVALO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O CAVALO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O CAVALO RESPONDEU:
– RIRRIRRIRRIIIIIIIII!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O CAVALO FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM CACHORRO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O CACHORRO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O CACHORRO RESPONDEU:
– AU, AU! AU, AU!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O CACHORRO FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM BODE.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O BODE RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O BODE RESPONDEU:
– BÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O BODE FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM CARNEIRO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 
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E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O CARNEIRO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O CARNEIRO RESPONDEU:
– BÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O CARNEIRO FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM GATO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O GATO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O GATO RESPONDEU:
– MIAAAAAAU!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O GATO FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM GALO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O GALO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O GALO RESPONDEU:
– COCOROCÓÓÓÓÓÓ!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O GALO FOI EMBORA.
DEPOIS VEIO PASSANDO UM PAPAGAIO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O PAPAGAIO RESPONDEU:
– EU QUERO!
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O PAPAGAIO RESPONDEU:
– CURRUPACO PAPACO!
ELA LEVOU UM SUSTO:
– AI, NÃO! É MUITO BARULHO, NÃO ME DEIXA DORMIR. SAI FORA!
E O PAPAGAIO FOI EMBORA.
DONA BARATINHA JÁ ESTAVA QUASE DESISTINDO, QUANDO VEIO PASSAN-

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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DO UM RATINHO.
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– QUEM QUER CASAR COM DONA BARATINHA, QUE TEM FITA NO CABELO 

E DINHEIRO NA CAIXINHA?
O RATINHO RESPONDEU:
– EU QUERO...
DONA BARATINHA PERGUNTOU:
– E COMO É QUE VOCÊ FAZ DE NOITE?
O RATINHO RESPONDEU:
– CUIM, CUIM, CUIM!...
ELA NEM CONSEGUIU OUVIR DIREITO, TEVE QUE PEDIR A ELE PARA REPE-

TIR UMAS DUAS VEZES. ENTÃO CONCORDOU.
– AH, SIM, QUE BOM! COM VOCÊ EU CASO...
E COMEÇARAM OS PREPARATIVOS PARA A GRANDE FESTA DO CASAMEN-

TO. MANDARAM CONVITES PARA TUDO QUANTO ERA BICHO MANSO, ENCO-
MENDARAM FLORES DE TUDO QUANTO ERA PERFUME E COR, CONTRATA-
RAM ABELHAS PARA FAZER TUDO QUANTO ERA DOCE GOSTOSO, E MAIS UM 
BOLO DE QUATRO ANDARES, TODO BRANQUINHO COM UNS BONECOS NO 
ALTO REPRESENTANDO OS NOIVOS.

MAS O RATINHO NÃO ESTAVA SATISFEITO. FICAVA TODA HORA DIZENDO:
– SÓ DOCE E BOLO NÃO SERVE PRA NADA. CASAMENTO TEM QUE TER 

FEIJOADA.
TANTO FALOU QUE CONVENCEU A NOIVA, E ELA TRATOU DE DESCOBRIR 

AS MAIS FANTÁSTICAS COZINHEIRAS PARA PREPARAREM UMA FEIJOADA MA-
RAVILHOSA.

E ELAS VIERAM.
TROUXERAM SACOS DE FEIJÃO NOVO, COLHIDO POUCOS DIAS ANTES, 

BEM MACIO. DEIXARAM AS CARNES DE MOLHO DESDE A VÉSPERA, PARA 
NÃO FICAREM MUITO SALGADAS. ESCOLHERAM LARANJAS BEM DOCES E 
LEVANTARAM BEM CEDO NO DIA DO CASAMENTO PARA COLHER COUVE 
FRESQUINHA NA HORTA.

NO DIA DESDE A MADRUGADA, O FEIJÃO COZINHAVA NO CALDEIRÃO, 
NO MEIO DE MUITO TOUCINHO, PAIO, LINGUIÇA, LOMBINHO, CARNE-SECA E 
MAIS UMA PORÇÃO DE CARNES DEFUMADAS E SALGADAS.

NA COZINHA, TODO MUNDO ESTAVA OCUPADO COM OS ACOMPANHA-
MENTOS, FAZENDO ARROZ E FAROFA, PICANDO LARANJA, CORTANDO COU-
VE EM TIRINHAS...

E O CHEIRO DAQUELA FEIJOADA DELICIOSA SE ESPALHAVA POR TODA A 
VIZINHANÇA.

NA HORA DO CASAMENTO, DONA BARATINHA PEGOU O BUQUÊ, AJEITOU 
O VÉU NA CABEÇA, DEU O BRAÇO AO SEU BESOURO, QUE ERA O PADRINHO, 
SE ENCARAPITOU COM ELE NO ALTO DE UM CARAMUJO TODO ENFEITADO E 
FOI PARA A IGREJA.

QUANDO CHEGOU LÁ E IA ENTRAR, DONA JOANINHA, TODA ELEGANTE EM 
SEU VESTIDO VERMELHO DE PINTINHAS PRETAS, VEIO CORRENDO AVISAR:

– NÃO ENTRA AINDA NÃO, QUE O NOIVO ESTÁ ATRASADO!
ELES DERAM UMA VOLTINHA NA PRAÇA, DEVAGARZINHO, A PASSO DE 

CARAMUJO.
QUANDO CHEGARAM DE NOVO NA IGREJA, ANTES DE SALTAREM DO ALTO 

DA CONCHA, LÁ VEIO A DONA ESPERANÇA, TODA ELEGANTE EM SEU VES-
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Jisele de Jesus Silas
EM São Francisco de Assis

TIDO VERDE:
– É MELHOR NÃO ENTRAR, PARA NÃO FICAR ESPERANDO NO ALTAR...
MUITO SEM GRAÇA, DONA BARATINHA DEU OUTRA VOLTA NA PRAÇA.
NA HORA EM QUE ACONTECEU PELA TERCEIRA VEZ, DONA BARATINHA 

FICOU FURIOSA:
– MAS QUEM É QUE ESSE RATINHO PENSA QUE É PARA ME FAZER ES-

PERAR DESSA MANEIRA? SERÁ QUE ELE ACHA QUE CASAMENTO É BRIN-
CADEIRA?

E RESOLVEU:
– ASSIM NÃO CASO MAIS.
VIROU AS COSTAS E MANDOU O CARAMUJO VOLTAR PARA CASA, DEIXAN-

DO SEU BESOURO ENCARREGADO DE PEDIR DESCULPAS AOS CONVIDADOS.
JÁ ESTAVA QUASE CHEGANDO EM CASA, QUANDO ENCONTROU COM O 

BANDO DE COZINHEIRAS QUE VINHA CORRENDO PELA RUA, TODAS FALAN-
DO AO MESMO TEMPO, GRITANDO E CHORANDO:

– AI! ACONTECEU UMA TRAGÉDIA, OCORREU UMA DESGRAÇA!
– UMA COISA MUITO TRISTE, TRISTEZA QUE NUNCA PASSA!
ERA TANTA CONFUSÃO QUE DONA BARATINHA CUSTOU A ENTENDER O 

QUE ELAS DIZIAM.
AOS POUCOS, FORAM SE ACALMANDO E CONTANDO.
O GULOSO DO RATINHO IA PARA A IGREJA QUANDO SENTIU AQUELE CHEI-

RINHO DELICIOSO DA FEIJOADA COZINHANDO E RESOLVEU IR VER DE PER-
TO. FOI ATÉ A COZINHA, LEVANTOU A TAMPA DA PANELA E O CHEIRO FICOU 
MAIS FORTE AINDA. COM TODO O CUIDADO, SUBIU NA ALÇA DO CALDEIRÃO, 
PASSOU PARA A BORDA E...

SPLASH!
PERDEU O EQUILÍBRIO E CAIU LÁ DENTRO!
E AÍ NÃO TEVE MAIS JEITO, FOI UMA PERDA DANADA. PERDEU-SE O NOIVO 

E A FEIJOADA. POR ISSO É QUE AGORA AS COZINHEIRAS REPETIAM:
– O SEU RATINHO ESTÁ NO MEIO DO TOUCINHO...
– O SEU RATÃO ESTÁ COM O FEIJÃO NO CALDEIRÃO...
DONA BARATINHA PRIMEIRO CAIU NO CHORO. QUE TRISTEZA, FICAR VIÚVA 

ANTES DE CASAR!
DEPOIS, POUCO A POUCO, ENTRE UM SOLUÇO E OUTRO, FOI TIRANDO 

O VESTIDO DE NOIVA, BOTANDO UMA ROUPA MAIS CONFORTÁVEL E FICOU 
PENSANDO:

– COITADO DO RATINHO! MAS PARA MIM FOI UMA SORTE. NÃO PODIA DAR 
CERTO UM CASAMENTO COM UM NOIVO QUE GOSTA MAIS DE FEIJÃO DO 
QUE DE MIM. MELHOR EU FICAR SOZINHA E GASTAR O MEU DINHEIRO PRA 
ME DIVERTIR.

E ASSIM FEZ.

EXTRAÍDO DO LIVRO DONA BARATINHA, ANA MARIA MACHADO, ED. FTD

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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ANA MARIA MACHADO

CONSIDERADA PELA CRÍTICA COMO UMA DAS MAIS VERSÁTEIS E COM-
PLETAS ESCRITORAS BRASILEIRAS CONTEMPORÂNEAS, A CARIOCA ANA MA-
RIA MACHADO OCUPA A CADEIRA NÚMERO 1 DA ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS, QUE PRESIDIU DE 2011 A 2013.

NA SUA CARREIRA, OS NÚMEROS SÃO GENEROSOS. SÃO MAIS DE 40 
ANOS ESCREVENDO, MAIS DE 100 LIVROS PUBLICADOS (DOS QUAIS NOVE 
ROMANCES E OITO ENSAIOS), MAIS DE 20 MILHÕES DE EXEMPLARES VENDI-
DOS, PUBLICADOS EM 20 IDIOMAS E 26 PAÍSES.

ANA MARIA NASCEU EM SANTA TEREZA, RIO DE JANEIRO, A 24 DE DEZEM-
BRO DE 1941. É CASADA COM O MÚSICO LOURENÇO BAETA, DO QUARTETO 
BOCA LIVRE, TENDO O CASAL UMA FILHA. DO CASAMENTO ANTERIOR COM 
O MÉDICO ÁLVARO MACHADO, ANA MARIA TEVE DOIS FILHOS.

ESTUDOU NO MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO E NO MOMA, 
DE NOVA YORK, TENDO PARTICIPADO DE SALÕES E EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS  
E COLETIVAS NO PAÍS E NO EXTERIOR, ENQUANTO FAZIA O CURSO DE LE-
TRAS (DEPOIS DE DESISTIR DO CURSO DE GEOGRAFIA). FORMOU-SE EM LE-
TRAS NEOLATINAS, EM 1964, NA ENTÃO FACULDADE NACIONAL DE FILOSO-
FIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL, E FEZ ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

EM 1979, JUNTO COM MARIA EUGÊNIA SILVEIRA, DECIDIU ABRIR A MALA-
SARTES, A PRIMEIRA LIVRARIA INFANTIL DO BRASIL, QUE CODIRIGIU POR 18 
ANOS, APOSTANDO NA INTELIGÊNCIA DO LEITOR, NA CRITERIOSA SELEÇÃO 
DOS TÍTULOS COM BASE EM UM CONHECIMENTO ACUMULADO, NA LIBERDA-
DE DE ESCOLHA, NA CONVICÇÃO DE QUE LER LIVRO BOM É UMA TENTAÇÃO 
IRRESISTÍVEL E UM DIREITO DE TODA CRIANÇA. O SUCESSO FOI TAL QUE, 
DAÍ A UM ANO, SÓ NO RIO DE JANEIRO, HAVIA 14 LIVRARIAS QUE BUSCAVAM 
SEGUIR O MESMO MODELO.

TAMBÉM FOI EDITORA, UMA DAS SÓCIAS DA QUINTETO EDITORIAL, JUNTO 
COM RUTH ROCHA. HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS VEM EXERCENDO INTENSA 
ATIVIDADE NA PROMOÇÃO DA LEITURA E FOMENTO DO LIVRO, TENDO DADO 
CONSULTORIAS, SEMINÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO) EM DIFERENTES PAÍSES E 
SIDO VICE-PRESIDENTE DO INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG 
PEOPLE (IBBY).

NA PRESIDÊNCIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS DEU ESPECIAL 
ÊNFASE A PROGRAMAS SOCIAIS DE EXPANSÃO DO ACESSO AO LIVRO E À 
LEITURA NAS PERIFERIAS E COMUNIDADES CARENTES.

ADAPTADO DO SITE ANA MARIA MACHADO 

(WWW.ANAMARIAMACHADO.COM/BIOGRAFIA), ACESSO EM 3/12/2015

3 Texto da biografia citada na atividade 3A (página 56 deste caderno).






