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1- Orientações da página 42 - Volume I 1ºBimestre 
 

 Materiais necessários: 
o Livro Didático; 
o Lápis e borracha. 
o Papel sulfite ou folha de caderno. 

 
Como Fazer: Abra o Livro didático na página 42 e antes de preencher o gráfico da página, faça uma pesquisa com os 

integrantes da família, a fim de saber qual o brinquedo favorito de cada um. Anote em um papel sulfite ou folha de 

caderno cada nome do brinquedo citado e vá colocando um risquinho ao lado de cada um para cada voto recebido. 

Como no exemplo abaixo: 

 

BICICLETA II BONECA III 

BOLA  II CARRINHO II 

CORDA II PETECA I 

  

No exemplo dado, os brinquedos mais votados foram: 

  BONECA, BICICLETA, BOLA, CORDA E CARRINHO.   

Após realizar a pesquisa com os familiares, peça para a criança desenhar os 05 brinquedos mais votados no gráfico 

“BRINQUEDOS PREFERIDOS DA TURMA”  e depois, a criança irá pintar o quadradinho dos brinquedos preferidos entre 

os 05 mais votados pela família. 

              

Agora, converse com a criança sobre: 

 

 Qual o brinquedo favorito da família? Quantos votos ele recebeu? 

 Qual brinquedo recebeu menos votos? Quantos votos ele recebeu? 

 Qual(is) brinquedo(os) teve(tiveram) dois votos? 

 Houve brinquedos que tiveram a mesma quantidade de votos ? quais? 
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1- Orientações da página 43 - Volume I 1ºBimestre 

 

 Materiais necessários:  

o livro Didático; 

o lápis e borracha. 

 

Como fazer: abra o Livro na página 43  e leia o poema “ CONVITE” E converse com a criança, para isso você poderá fazer 

algumas  perguntas: 

 

 
 

 

 Você concorda como poeta que brincar com brinquedos faz com que eles se gostem? E com as palavras? Por quê? 

 

 Como se faz para brincar com as palavras? 

 Como é o papagaio citado pelo poeta? Por quais outros nomes esses brinquedo é conhecido? 

 (Nas diferentes regiões do Brasil, o papagaio também é chamado de pipa, raia, arraia, quadrado, pandorga, curica, 

morcego, entre outros nomes.) 

 Você brinca com algum dos brinquedos citados pelo poeta? 

 

Converse com a criança se ela lembra qual é uma das características dos poemas. Fale sobre as rimas, conforme foi já visto na página 

10.  Peça que identifique no texto palavras que rimam. Em seguida, peça para ela desenhar no espaço ao lado do poema, os 

brinquedos que aparecem no texto.  

 

Curiosidades sobre o autor: 

 

João Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, e faleceu em 1998. Era químico por formação, depois 

trabalhou como editor, profissão que exerceu por mais de vinte anos. Dedicou-se posteriormente  a escrever poemas e ensaios, além 

de tradutor e crítico literário, atividades que lhe deram prestígio no Brasil e no exterior. Em 1947, publicou seu primeiro livro de 

poemas, e até 1998 foram quase quarenta volumes, entre ensaios e poemas, para adultos e crianças. Sua obra para crianças recebeu 

diversos prêmios, entre eles o de Melhor Livro do Ano para um Passarinho me contou (Jabuti,1997) 
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2 - Orientações da página 44 - Volume I 1ºBimestre 

 

 Materiais necessários: 

o Livro Integrado; 

o Lápis e borracha; 

 

Como fazer: Abra o Livro didático na página 44 e antes de realizar a atividade convide a criança a aceitar o convite do 

poeta José Paulo Paes e brincar de poema: leia para as crianças as palavras e, ao lado, elas farão um desenho de algo 

cujo o nome rime. Você responsável legal, então, escreverá o nome do que foi desenhado pela criança, ressaltando os 

sons que coincidem em cada dupla de palavras. 

 

Sugestão para as crianças 

Leitura 

PAES, José Paulo. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 1996. 

Os poemas são verdadeiras brincadeiras com versos que trazem consigo um mundo imaginário. Aproveite e leia para a 

criança e use sua imaginação. 
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      3. Orientações da página 45 - - Volume I 1ºBimestre 

 

 Materiais necessários:  

o livro Integrado; 

o sacola plástica; 

o barbante ou linha de costura; 

o giz de cera, se tiver; 

o tesoura. 

 

 

Como fazer: Abra o livro Integrado na página 45. A proposta da atividade é criar uma pipa com material reciclável e 

trabalhar com o texto instrucional: dessa vez não uma receita, e sim instruções para a criação de um brinquedo. Note que 

o texto instrucional traz ordens claras do que deve ser feito: inicia as frases com o verbo, orientando a ação. 

Para essa confecção será necessário sacolas de mercado de casa e providencie um rolo de barbante ou linha de costura 

e giz de cera. A pipa poderá ser confeccionada com sacolas pequenas, médias ou grandes.  

 

                               

Depois de confeccionada a pipa, o ideal é ir a um espaço externo, amplo, para que a criança possar correr e fazer a sua 

pipa e voar. É importante brincar com a pipa vários dias e conversar com a criança o  porquê de a pipa ter voado mais 

nesse ou naquele dia, observando o vento, a umidade do ar e as demais condições do tempo. O adulto também poderá 

confeccionar uma pipa também e fazer um furo e perguntar para a criança se a dele está voando mais ou menos e por 

quê. 
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4 - Orientações da página 46 - Volume I 1ºBimestre 
 

Unidade 3: CRIANDO E BRINCANDO. 

                                  

Materiais necessários:  

 Livro didático  

 2 latas ou 2 copos descartáveis e barbante. 

                           

                                       

Como Fazer: Para iniciar a atividade dessa página, converse com a criança sobre os diferentes materiais que podem ser 

utilizados para construir um brinquedo, em seguida peça para a criança observar a obra de Ivan Cruz e descubram qual 

é o brinquedo ali retratado e de que material ele foi feito ,para ajudar, faça essas perguntas: 

 

 Que brinquedo você observa nessa obra? 

 De que material ele é feito? 

 Quantas crianças estão brincando? 

 Você já brincou com um brinquedo assim? 

 

Em seguida fale o nome da obra para a criança (TELEFONE DE LATA) e conte que esse artista Ivan Cruz nasceu no Rio 

de Janeiro ,onde brincava na rua com outras crianças, e que em 1986 decidiu se dedicar a sua grande paixão a pintura, 

pintou cerca de 600 quadros ,retratando mais de cem brincadeiras .Essa serie de obras foi chamada de Brincadeiras de 

Crianças.   

 

 

 
 

Que tal agora você confeccionar esse brinquedo? Leia o texto instrucional que consta na pagina 46 para a criança e se 

possível faça o seu brinquedo. 

 

Sugestão: substituir as latas por copos descartáveis. 

 

 

 

 

  BOA DIVERSÃO! 

 

ATÉ A PROXIMA? 


