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SEGUNDA-FEIRA 
 

Orientações da página 28 
 

 Materiais necessários:  
- Livro Didático; 
- matéria de apoio (o mesmo usado na página 27) 
- Lápis de escrever, borracha; 
- Lápis de cor 
 

 Modo de fazer: 
 
Antes de iniciar a página 28 a criança deverá pegar as duas partes menores do 

material de apoio. O material já começou a ser usado na página 27, a parte maior, e 

agora usaremos as duas que sobraram. 

Novamente o responsável irá conversar com a criança sobre os diversos tamanhos 

de fotografia e explicar que em alguns documentos as fotos são de tamanhos 

menores, o responsável deverá mostrar o RG, passaporte (caso tenha), cartão 

funcional, carteira profissional, etc. 

O aluno deverá fazer o autorretrato nas duas partes destacadas do material de apoio 

e deverão colá-las nos espaços destinados à foto nos documentos da página 28. 

Com o auxílio do responsável, o aluno deverá escrever seu nome e assinar nos 

documentos da página 28, os demais dados o responsável deverá preencher (mas 

deverá falar para a criança sobre os dados que estão sendo preenchidos). 

A impressão digital poderá ser feita com tinta carimbo, tinta guache ou ainda 

pintando o polegar com a caneta e carimbando. 

O responsável deverá explicar para a criança o que são os documentos 

apresentados na página 28 (RG e Passaporte). 



 
 Ampliando o conhecimento: 

 
A criança será apresentada à dois documentos, o RG e o Passaporte, então o 

responsável deverá explicar para ela o que é cada documento e para que servem. 

- Registro Geral (RG) ou documento de identidade: é o documento de identificação 

existente no Brasil que prova oficialmente a identidade de uma pessoa (quem ela é). 

Nele constam informações, como: o nome completo, filiação, data de nascimento, 

onde nasceu e uma foto. Nesse documento pode constar números, identificações de 

outros documentos oficiais. 

- Passaporte: é um documento de viagem. Somente com ele as pessoas podem 

viajar para fora do país. No passaporte, ficam registradas as datas de entrada e de 

saída dos países em que foi. 

 

Orientações da página 29 

 Materiais necessários: livro didático, lápis, borracha, letras móveis do material de 
apoio e cola. 

 Modo de fazer: 

Além de fazerem parte de documentos ou de álbuns, as fotos podem ser acomodadas 
em um objeto no qual colocamos nossas fotos e que geralmente fica na sala ou no 
quarto. Muitas vezes colocamos esse objeto em cima dos móveis como, por exemplo, 
no armário da televisão. 

Já sabe o nome dele? Isso mesmo! É o porta-retrato! 

Esse objeto possui duas palavras e, com elas podemos escrever outros objetos.  

Agora já sabemos que para escrever essas duas palavras, vamos precisar de algumas 
letras. Sabe aonde você irá encontrá-las? Elas estão na página 24 do seu material de 
apoio. Vá até lá e destaque somente as que você for usar. 

Você vai precisar das letras A A E O O P R R R S T T T. 

Com a ajuda de um responsável vamos montar essas duas palavras no espaço da 
página que estamos estudando. Use a sua cola! 

Agora, têm outros dois espaços nessa mesma página. No primeiro vamos escrever a 
palavra porta e desenhar esse objeto. No segundo retângulo vamos escrever a palavra 
retrato e desenhar certo? Use o seu lápis. 

 

 



  
 

TERÇA-FEIRA 
 

Orientações da página 30 

 Materiais necessários: livro didático, lápis e borracha. 

 Modo de fazer: 

Você sabia que, além da palavra porta-retrato, existem outras que também são escritas 

dessa mesma maneira? E quando elas são separadas, formam o nome de dois objetos 

diferentes?  

Vamos ver algumas? 

      São elas: o guarda-chuva, o porco-espinho e o beija-flor. 

      O guarda-chuva nós usamos para nos proteger dos pingos de água da chuva. 

 O porco-espinho é um animal que tem o seu corpo coberto por espinhos. Eles servem     

para protegê-lo. 

Já o beija-flor é uma ave bem pequena que gosta de dar beijinhos nas flores que 

encontra. 

Vamos desenhá-los nos retângulos que têm os seus nomes destacados em vermelho.     

Use o seu lápis. 

Agora, você será um detetive: quais são os objetos escondidos nessas palavras 

quando são separadas? 

Em seguida, vamos desenhar e escrever suas respostas nos retângulos do seu livro, 

com a ajuda de um adulto. 

Ex: desenhar um guarda e depois a chuva, escrever as duas palavras. 

O mesmo deverá ser feito com as palavras porco-espinho e beija-flor.  

Use o seu lápis para desenhar e escrever! 

Orientações da página 31 

 Materiais necessários: livro didático 

 Modo de fazer: 



Você já ouviu falar em fotos que chegam pelo correio? 

Já viu alguma? Alguém já te mostrou? 

Sabe qual é o nome disso? 

Chama-se Cartão-Postal. São fotos de vários lugares do mundo nas quais você 

escreve atrás alguma mensagem, depois coloca o selo e envia pelo correio para dar a 

quem você gosta e que esteja longe de você. 

Eles não precisam de envelope para enviar.  Pessoas que viajam muito gostam de 

mandar esses cartões-postais. É como se você tivesse tirado uma foto do lugar aonde 

você foi passear. 

No nosso livro temos quatro cartões-postais para você apreciar. Eles são fotos tiradas    

por viajantes aqui no nosso País chamado Brasil. 

Para aprendermos mais, vamos agora conhecer esses lugares escrevendo o nome de 

cada um deles. 

Embaixo de cada uma das fotos temos uma linha na qual, com a ajuda do responsável, 

será escrito o nome dessas cidades. 

Na primeira foto vamos escrever o nome da cidade de Florianópolis (SC), na segunda 

foto o nome da cidade de Salvador (BA), na terceira foto o nome da cidade de Brasília 
(DF), e na quarta foto o nome da cidade de Manaus (AM). 

Nossa! Quantas coisas aprendemos nessas páginas! 

Aprendemos a escrever usando letras, viajamos pelo Brasil, conhecemos objetos e 

animais que até utilizam duas palavras para escrever o seu nome. 

Bom trabalho e divirta-se aprendendo! 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA-FEIRA 
 

Orientações das páginas 32 e 33 

 Para realizar a proposta desta pagina é necessário proporcionar imagens de um 

determinado lugar da cidade onde mora. Pode ser imagens da internet, recorte de 

revista e/ou jornal, foto. Outra possibilidade é orientar a criança a desenhar em 

folhas a parte, alguns lugares da cidade, (essas folhas devem ser do tamanho de 

uma foto comum, 10 cm por 15 cm).  

 Em seguida, propor que a criança confeccione um cartão postal da cidade.    

Destacando do material de apoio a base do cartão-postal, explique que a figura (foto 

ou desenho de um lugar da cidade escolhida pela criança), precisa ser colada no 

lado que não tem nenhuma informação, ou seja, em branco. 

  Depois, oriente a criança a observar o outro lado do cartão, onde consta o endereço 

do destinatário (para quem será enviado), a identificação do local retratado, local 

para colar o selo e para escrever a mensagem.  

 Para que a criança possa realizar o preenchimento da página, escreva o nome da 

cidade em um pedaço de papel, depois recorte separando as letras, em seguida, 

peça que a criança monte no espaço reservado o nome da cidade, você poderá usar 

as letras do alfabeto móvel do material de apoio que fica no final do livro.  

 Após montar o nome da cidade, você pode pedir à criança que diga o nome das 

letras que formam o nome da nossa cidade e ditar as letras para que ela escreva no 

cartão-postal. Após a escrita, deverá colar as letras que formam o nome da nossa 

cidade no livro e seguir preenchendo o que pede a página.  

 Retome o cartão-postal e ainda junto com a criança seguir o preenchimento, um item 

de cada vez, explicar a importância do preenchimento do cartão e o que pode 

acontecer caso não seja preenchido corretamente. 

  Para isso, peça que a criança escolha um familiar ou amigo que ela deseja enviar o 

cartão e siga o modelo da página 33 para preencher o seu cartão-postal (o 

responsável deverá ajudar na escrita do endereço e da mensagem do cartão-postal). 

Para finalizar essa página, explique como esse cartão chegará ao seu destino, dê o 

exemplo dos serviços dos correios e carteiros. 

 
 
 
 



 
QUINTA-FEIRA 

 
 
Orientações das páginas 34 e 35 
 Da Pintura à fotografia. 
 
Leia para a criança a página 34 e comente as informações sobre a fotógrafa Soela Zani, 
comente que o projeto desenvolvido por ela, foi realizado para uma fundação da Sindrome 
de Down da Albania, para que as pessoas pudessem perceber a importância da educação 
para meninos e meninas com a síndrome. 
 
Observar as imagens do material de apoio perguntando: 

 Há algo parecido entre essas duas imagens? 
 O que há de diferente entre elas? 
 As cores utilizadas em uma e em outra imagem são as mesmas? 
 As pessoas retratadas estão na mesma posição? 
 A expressão no rosto delas é a mesma? 
 Você consegue imitar a posição das crianças nas imagens? 
 E nessa outra?  

 

 

 



 

 
 

 A proposta de imitar a pose dos modelos retratados tanto na obra de arte quanto na 

fotografia deve desafiar e envolver a criança.  

 Providencie acessórios como chapéus, colares, lenços, tecidos e objetos parecidos 

aos retratados nas imagens abaixo e peça para a criança imitar o retrato escolhido. 

  Fotografe a criança enquanto se prepara e depois a pose definitiva.  

 Orientar a criança a abrir o livro na página 35 e destacar do material de apoio, que 

fica no final do livro, a reprodução de obra de arte que ela escolheu para imitar e 

depois colar no livro. 

 Caso não seja possível imprimir a foto para que a criança possa colar na página 35, 

peça que ela desenhe os objetos escolhidos para usar e para encerrar desenhe a 

pose final escolhida. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Caso seja possível proporcione um momento em família para que a criança possa 

observar as fotos da criança desde o nascimento até os dias de hoje. Os familiares 
poderão relatar sobre como a vida delas foi mudando – os gostos, o corpo, o jeito de 
se alimentar, se vestir, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTA-FEIRA 
 

Orientações da página 36 

 Materiais necessários: 
- LDI; 
- alfabeto móvel. 

 Modo de fazer: 
Abrir o livro na página 36. 
O responsável deverá pedir à criança que observe atentamente a imagem da página 
36, a criança deverá identificar os animais que aparecem na página, se já viram 
esses animais em algum lugar e com quais animais que eles conhecem esses 
retratados na página se parecem. 
Além dos animais, pedir para que ela observe também as plantas que aparecem. 
O responsável deverá explicar que a imagem se refere ao mapa-múndi, questione a 
criança para dizer o que sabem sobre cada lugar mostrado na imagem (são desertos 
e savanas). 
Depois poderá citar o nome de outros desertos que não aparecem na imagem desta 
página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Explique à criança que as atividades que realizará nas páginas seguintes serão 
sobre a imagem da página 36. 
O responsável poderá realizar a leitura “Desertos Brasileiros” que está abaixo, onde 
fala sobre o nosso país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações da página 37 
Abrir o Livro didático na página 37. 
 
O responsável deverá pedir à criança para observar as imagens da página 37. 
Perguntar à criança: 
 
- “Você sabe o que está retratado nessas imagens? “ 
- “O que você acha que existe nesses lugares?” 
- “Será que existem animais?” 
- “As pessoas conseguem viver em lugares como esses?” 
O responsável deverá registrar as respostas dadas pela criança em uma folha de 
sulfite ou caderno, mostrando-se interessado por seus saberes. 
 
Instigar a criança, a perceber as diferenças existentes entre os ambientes retratados 
nas imagens. (O aluno deverá perceber que a areia aparece em todas as imagens, 



mas alguns apresentam mais rochas do que outros, em determinado deserto há 
vegetação rasteira em outro não, etc.) 
O responsável deverá solicitar à criança para que pegue um pouco de areia, passe 
cola branca no verso da página 37 onde ela quer que fique a parte arenosa e depois 
faça um desenho de deserto com base nas imagens estudadas. 
 
 
Orientações da página 38 
 

 Materiais necessários:  
- Livro Didático; 
-Letras do alfabeto móveis “ D-E-E-S-S-R-T-O “ (essas letras estão no material de 
apoio no final do livro) . 
-Cola 
 

 Modo de fazer : 
 
Abrir o livro na página 38 
Pedir à criança para observar o desenho da personagem Betina e o responsável 
deverá perguntar o que ela está fazendo (a criança deverá perceber que ela está 
olhando um livro). Em seguida, o responsável deverá ler o que está no balão de fala 
da personagem. 
Após a leitura, o responsável deverá perguntar à criança se ela sabe o que acontece 
em lugares que quase nunca chove. Estimule a criança a refletir sobre a importância 
da água para os seres humanos, plantas e animais. 
Depois dos relatos da criança o responsável deverá pedir para que ela observe 
novamente as imagens da página 37 ( as imagens dos desertos). 
O responsável deverá ler a comanda da atividade da página 38 e conversar com a 
criança que a resposta correta é DESERTOS. Com isso o responsável irá mostrar as 
letras que já foram destacadas e dizer para a criança que com aquelas letras 
formamos a palavra DESERTOS. 
Para iniciar a formação da palavra, o responsável deverá questionar  a criança com 
que letra inicia a palavra DESERTOS , perguntar se conhece alguém com a inicial 
do nome com a letra que respondeu. 
Depois auxiliar a criança a montar a palavra DESERTOS e em seguida colar nos 
espaços da página 38. 
 
Após a colagem o responsável perguntará à criança:  
- No deserto quase nunca chove, então o que pode ser avistado durante o dia no 
céu que cobre essa região? 
No espaço abaixo da colagem a criança deverá fazer um desenho representando 
sua resposta. 
 

Até a próxima semana! 


