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SEGUNDA-FEIRA 

 
   Orientações da página 50 
 

 Materiais necessários:  
 
   - LDI ; 
   - Folha de sulfite; 
   - Lápis de cor; 
   - lápis e borracha. 
 

 Modo de fazer: 
 

Abrir a apostila novamente na página 49 e perguntar para a criança se ela imaginava que 
poderia existir lugares como os retratados nas fotos no meio do deserto. Comente com 
ela sobre a importância da presença da água para o desenvolvimento das plantas bem 
como para a sobrevivência humana e dos animais nos desertos. 

Pegar uma folha de sulfite ou de caderno e perguntar à criança se ela sabe qual a letra 
que inicia a palavra OÁSIS (trata-se de um lugar no meio do deserto que apresenta água) 
e escrevê-la na folha de sulfite ou de caderno (a letra O deverá ser escrita com uma cor 
de lápis e as demais letras da palavra deverão ser com lápis de escrever). 

Em seguida, o responsável deverá ler as orientações da comanda da página 50, mostrar 
à criança as letras do primeiro quadro e pedir para que ela observe que em cima de cada 
letra tem uma cor que a representa. No quadro ao lado estão os quadradinhos vazios e 
em cima de cada um está uma cor, então a criança deverá escrever a letra representada 
pela cor. 
Exemplo: a letra S está representada pela cor azul, então nos quadradinhos que 
estiverem a cor azul em cima, o aluno deverá escrever a letra S e assim sucessivamente, 
até formar a palavra OÁSIS. 

 . 
 OBS: sempre pedir à criança para falar o nome da letra que está escrevendo. 

Terminada a primeira atividade da página 50, o responsável deverá ler para a criança as   
informações que estão lá e comentar com ela que os habitantes dos oásis conseguem 
cultivar algumas plantas. Depois perguntar a ela se conhece alguns dos alimentos que 
estão nas imagens da página 50. 



Após as respostas dadas pela criança, o responsável deverá mostrar cada alimento e 
falar o nome para a criança, em seguida deverá pedir a ela que circule os alimentos que 
já experimentou. 

 
Sugestão de proposta: 

Ouvir com a criança a música Planeta água, do compositor Guilherme Arantes, que relata 
a imensidão de lugares onde encontramos água em nosso planeta. 

 
 
 
Orientações da página 51 
Materiais necessários: Livro didático integrado, rolinho de papel higiênico, cola, pedaços 
de papel. 
Hoje nessa página vamos conhecer três plantas que crescem no deserto. Abra o livro 
didático na página 51 e observe atentamente cada imagem enquanto o adulto conta um 
pouco sobre elas. 
São elas: a Tamareira, o Polvo-do-deserto e o Cacto. 
Da Tamareira nasce uma fruta chamada Tâmara! Você conhece? 
Já viu essa fruta? Já experimentou o seu sabor? 
Você sabia que a árvore da Tamareira lembra um coqueiro ou uma Palmeira? 
A Tamareira está bem adaptada ao deserto- muito calor, pouca água e um solo formado 
por areia. Essa árvore demora de 150 a 200 anos para dar frutos! Demorado não é? 
 
Há outra planta que consegue suportar as condições do deserto, ela é chamada de polvo-
do-deserto. Você sabia que a planta polvo-do- deserto é a mais resistente do planeta? 
Suas folhas chegam a atingir 5 metros de comprimento! Que grande!  
Na verdade ela recebeu esse nome porque as suas folhas lembram os tentáculos do polvo.  
 
Agora observe o cacto, há muitas espécies diferentes com alguns “espinhões”, alguns 
chegam a medir 20 metros de altura e outros não passam de um centímetro. Os cactos 
têm flores, alguns dão até frutos. Cada espécie tem sua capacidade de armazenamento de 
água para sobreviver no deserto. 
 
Olha essa ideia! Com algumas sucatas podemos confeccionar a tamareira, o polvo- do 
deserto e o cacto. Você pode escolher uma das plantas para confeccionar. 
Vamos usar cola, rolinho de papel higiênico, papeis verdes. Esse é o passo a passo para 
você seguir com a ajuda de um adulto. 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
Depois de terminado, envie para o seu professor uma foto de como ficou sua planta. 
 
Ah! Também te mandarei o passo a passo para a confecção do Habitante do deserto.  
 

Sugestão de proposta: 
 

 



                                                                     
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Peça novamente para um adulto te ajudar a confeccionar esse homenzinho. 
Tire fotos e não se esqueça de enviá-la para o seu professor. 
Gostou? Então mãos a obra!! 
 
 
 
 
 
 



 

TERÇA-FEIRA 
 
Orientações da página 52 
Materiais necessários: livro didático integrado, lápis, lápis de cor,  borracha. 
 
Nossa! Você já percebeu que nessa página tem um animal? 
Será que ela vive no deserto, ou, em outro lugar? 
Já descobriu quem é ela? 
Acertou se você disse girafa! 
 
Hora do desenho: 
Antes de eu te contar o nome do local onde vive a Girafa, você pegará o seu lápis e desenhará um 
ambiente natural onde vive a girafa, usando a sua criatividade! 
Note que a Girafa está comendo alguma coisa. Mas o que será? De onde ela tirou esse ramo 
verde? Não se esqueça de desenhar no livro. 
 
Agora sim! A Girafa vive nas Savanas que ficam na África bem longe do Brasil! 
Pergunte a um adulto se ele sabe o que a Girafa come. 
Eu já vi uma Girafa! Sabe aonde? No Zoológico! 
No Zoológico elas são cuidadas por profissionais especializados e que se dedicam aos cuidados de 
animais. 
Lá também há outros animais que muitas vezes precisam de cuidados especiais. 
Quando visitamos o Zoológico não devemos dar da nossa comida para os animais, eles se 
alimentam com legumes, frutas e outras coisas. 
Nem pensar em ficar perto das jaulas! Isso é perigoso! Algum animal pode de machucar!  
Fique sempre perto de um adulto. 
Você pode desenhar outros animais do Zoológico usando o seu lápis e a sua criatividade. 
Tive uma ideia! Peça para um adulto te mostrar fotos ou imagens de um Zoológico! Divirta- se! 
 
 
Orientações da página 53 
Materiais necessários: livro didático integrado, lápis e borracha. 
 
Depois de conhecer um pouco do deserto, agora é hora de conhecer as SAVANAS. Para isso volte à 
página 36, na representação do mapa-múndi apontando para a criança a localização dos desertos 
e das savanas na imagem. A Girafa e outros animais, que ainda vamos conhecer, habitam as 
Savanas.  
Voltando à página 53, o adulto deverá pedir para que a criança observe atentamente a paisagem 
da savana. Nelas existem campos com vegetação rasteiras (capim) e com árvores baixas e 
retorcidas, é a savana africana. Comente com a criança que nas savanas africanas ocorrem épocas 
em que há muita chuva e outras em que não chove nada. 
Agora com o seu lápis, desenhe entre a vegetação da página 53, alguns animais que você acha que 
fazem parte dessa paisagem. Peça ajuda a um adulto. Capriche! 
                                     



 
QUARTA-FEIRA 

 
Orientações da página 54 e 55 
 
Materiais necessários: livro didático, lápis, borracha, cola, lápis de cor, se possível. 
 
Na página anterior nós aprendemos sobre as Savanas Africanas! Lembram? 
Pois bem, hoje vamos conhecer alguns animais que vivem nessas Savanas. 
Você lembra quem é esse? 

 
Acertou quem disse GIRAFA! 
Ela se alimenta de vegetais, tem um pescoço longo e é bem alta! 
 
E esse quem é? 

 
Acertou quem disse ELEFANTE! 
O elefante é bem pesado, alto e se alimenta de vegetais! 
 
 
 
 
 
 



Olha esse animal! Quem é ele? 

 
É o LEÃO!! 
O leão é um animal carnívoro, ou seja, alimenta-se de carne. É um animal bem feroz! 
 
Tem mais um animal. Você conhece esse? 

 
Essa é a ZEBRA! 
A zebra come vegetal e elas andam sempre juntas! 
 
Agora que você conhece todos eles, vamos lá à página 12 do nosso material de apoio 
destacar a fotografia desses animais. Se precisar peça ajuda a um adulto. 
Senhor responsável a criança vai precisar da sua ajuda para colar os animais no lugar certo 
tanto na página 54 quanto na 55.  
 
Você adulto ajudará lendo para a criança as informações referentes a cada animal 
destacado em vermelho (página 54 GIRAFA/ELEFANTE) (PÁGINA 55 LEÃO/ZEBRA) e a 
criança vai colar a imagem do animal correspondente ao lado do texto. É importante que o 
adulto discuta com a criança as características de cada animal como a cobertura da pele, se 
é carnívoro ou não. Espero que você acerte todas as respostas! Boa sorte! 
 



 
 

*Continuação da Página 55 
Você gosta de jogos? Vamos brincar? 
Esse jogo tem o nome de Desafio Animal. 
Para jogar iremos até a página 13, no final do livro, onde consta o material de apoio para 
destacar. Peça ajuda a um adulto, caso precise. 

Foto do jogo 

 
Depois que suas cartas estiverem destacadas, você irá desenhar com o seu lápis cada 
animal logo abaixo do nome dele em vermelho, ou seja,  desenhar na carta o LEÃO, a 
ZEBRA, a GIRAFA e o ELEFANTE.  
 
Um adulto deverá ler o nome desses animais. Pesquise junto com a criança outros animais 
que vivem na savana africana e, com os dados coletados, preencher as outras cartas do 
material de apoio desenhando esses animais e escrevendo os nomes correspondentes na 
linha. 
 
Antes de colorir as estrelas das cartas, retome com a criança as características dos animais 
estudados como, por exemplo: qual animal é mais leve, qual é mais pesado, qual o mais 
feroz, qual animal é carnívoro, qual animal como só vegetais, e assim por diante. 
 
Senhores responsáveis, com as suas orientações, a criança deverá comparar alguns dados, 
decidindo a quantidade de estrelas que deverão ser coloridas em cada carta. Por exemplo: 



o leão é o mais feroz, então pinte 3 estrelas, para o elefante 2 estrelas e para a girafa e a 
zebra 1 estrela.  
Já no que se refere ao tempo de vida, o maior número de estrelas pintadas vai para o 
elefante porque ele vive mais tempo que os outros animais. 
Você pode seguir os quadros abaixo para colorir as estrelas contidas nas cartas, sempre 
com a ajuda de um adulto. 
 Observação: Nessas cartas também contém as estrelas dos animais mais ferozes! Não se 
esqueça de colorir! 
 
Levantamento do Tempo de Vida dos Animais 

 
 

GIRAFA ELEFANTE LEÃO ZEBRA 

TEMPO DE 
VIDA EM 

ANOS 

20 
2 estrelas 

70 
3 estrelas 

20 
2 estrelas 

18 
1 estrela 

 
 
 
Número de Filhotes de cada Animal 

 
 

GIRAFA ELEFANTE LEÃO ZEBRA 

NÚMERO DE 
FILHOTES 1 

1 estrela 
1 

1 estrela 
3 

3 estrelas 
1 

1 estrela 

 
 
Peso de cada Animal 

 
 

GIRAFA ELEFANTE LEÃO ZEBRA 

PESO (EM 
QUILO-

GRAMAS 
1 200 

2 estrelas 
6 500 

3 estrelas 
200 

1 estrela 
400 

1 estrela 

Agora vamos jogar! Peça para um adulto ler as instruções do jogo, e depois divirta-se! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instruções de como jogar o Desafio Animal: 
 

 
 
 
 

 



QUINTA-FEIRA 
 

Orientações da página 56 
Materiais necessários: livro didático, lápis e borracha. 
 
Você sabia que nas Savanas também vivem os CAMALEÕES? Ele também pode ser 
encontrado em desertos.  
Olha ele aqui! 

 
Eles são conhecidos por mudar de cor de acordo com a paisagem em que eles estiverem. 
Ele é uma espécie de lagarto e bem pequeno! 
 Esse animal consegue mover os olhos de forma independente um do outro, o que o ajuda 
tanto para caçar as presas quanto para ficar atento aos predadores. 
Sua língua é rápida e longa, pegando assim a sua comida sem que os outros animais 
percebam. 
 
O responsável deverá ler o texto informativo sobre esse animal que está no início da 
página. 
Então, na página 56 a criança irá procurar onde está o Camaleão nas paisagens retratadas. 
Em seguida, identifique que cor ele assumiu em cada uma delas. 
Com o seu lápis contorne cada imagem desse pequeno animal na mesma página.  
 
 
Orientações da página 57 
Materiais necessários: livro didático, letras móveis do material de apoio, cola, lápis e 
borracha. 
Como você já conhece o Camaleão, agora que tal aprender como se escreve essa palavra? 
No nosso material de apoio da página 06 no final do livro nós temos as nossas letras 
móveis. Destaque as letras C A M A L E A O.  
 
O responsável deverá ajudar a criança a montar a palavra e acrescentar o til (~) sobre a 
última letra A. Oriente-as a contar quantas letras formam o nome camaleão e peça para 
que ela diga o nome das letras. 
 
Você sabia que, com as quatro primeiras letras dessa palavra podemos escrever o nome de 
um móvel que usamos para dormir?  



Se você disse CAMA acertou! Agora monte com as letras móveis essa palavra. O adulto 
deverá fazer a leitura dessa palavra e depois pedir para a criança ler apontando o dedinho. 
E com as quatro últimas letras nós podemos escrever o nome de um animal.  
Se você disse LEÃO acertou! O adulto deverá fazer a leitura dessa palavra e depois pedir 
para a criança ler. 
 
Abra o livro na página 57, nessa página você tem a seguinte tarefa: 
- Separe as quatro primeiras letras das quatro últimas, assim, terão formado CAMA e 
LEÃO. 
 
-No primeiro retângulo, com a ajuda de um adulto, você deverá colar a palavra CAMA, 
fazendo o desenho desse móvel no quadrado abaixo. Caso você não tenha mais as letras 
móveis necessárias, deverá escrever a palavra. 
 
-No segundo retângulo, também com a ajuda de um adulto, você deverá colar a palavra 
LEÃO e fará o desenho desse animal no quadrado abaixo. Caso você não tenha mais as 
letras móveis necessárias, deverá escrever a palavra. 
 

Agora vem o mais divertido! 
Vá até a página 14 do material de apoio no final do livro e destaque o Jogo da Memória 
dos Animais da Savana. Peça ajuda a um adulto para destacar, se for preciso.  

 
Foto do jogo 
 

 
Proposta preparatória para o jogo: 
 Primeiro: organize suas peças com as figuras dos desenhos para cima; 
 Segundo: ache o animal igual para formar o parzinho; 



 Terceiro: com a ajuda de um adulto, diga o nome da letra que começa cada animal. 
Assim você fará a associação do nome do animal e a sua letra. Por exemplo: Leão 
começa com L. 

 Quarto: faça isso com todos os animais das cartas e depois, divirta-se! 

Jogo: 
 Vire as cartas com as faces ilustradas viradas para baixo. 
 Os participantes, cada um na sua vez, deverão virar duas cartas a fim de formar o 

par e ficar com as cartas. Caso não forme, as cartas devem ser colocadas 
novamente com as faces ilustradas para baixo. 

 Vence a partida quem tiver conseguido a maior quantidade de peças. 

Sugestão de proposta: 
Que tal assistir o desenho animado chamado MADAGASCAR? 
Nele aparecem os animais que estamos estudando. 
 Se você conseguir assistir conte ao seu Professor! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        

  
 
  
                                      
 



SEXTA-FEIRA 
 

Orientações da página 58 
 Materiais necessários: 

- LDI; 
- Música (estará disponível no grupo da sala); 
 

 Modo de fazer: 
 
Abrir o livro na página 58 
Nessa atividade precisaremos adaptar para o atual momento que estamos vivendo, pois no 
LDI a atividade pede que seja realizada com os colegas, então a criança irá realizar com o 
responsável dela. 
 
O responsável deverá colocar a música e falar que ela poderá se movimentar do jeito que 
quiser durante a cantiga. 
 
Quando terminar, o responsável deverá perguntar para a criança quais movimentos ela 
teve vontade de fazer enquanto ouvia a cantiga, o responsável deverá fazer os movimentos 
que a criança fizer, pois assim a estimula a participar da atividade. 
 
Em seguida, perguntar a criança se ela já conhecia a cantiga e os movimentos feitos, se a 
resposta for sim, pedir para ela brincar como souber, caso a resposta seja não, irá 
apresentar a brincadeira. 
 
Como brincar de Camaleão 
A criança será o camaleão e o responsável irá cantar a cantiga: 

 
 

 
CAMALEÃO 

 
OLHA O CAMALEÃO 
OLHA O RABO DELE (nessa hora, o camaleão dá uma rebolada, como se 
estivesse mexendo o rabo) 
SEGURA O RABO DELE 
SE NÃO ELE CAI (o camaleão vai se abaixando com as mãos na cintura) 
O CACHIMBO ERA DE BARRO 
ERA DE SAMBURÁ (o camaleão aponta para o responsável, dá a mão para ele 
e o mesmo se posicionará atrás do camaleão, se tornando parte do rabo dele). 

 

 
Após terminar a brincadeira, a criança irá realizar a atividade da página 58. 
O responsável deverá ler o enunciado para a criança, em seguida irá ler a cantiga 
CAMALEÂO e depois deverá pedir para que ela desenhe a pessoa ou as pessoas (caso tenha 
brincado com mais de uma) para qual deu a mão durante a brincadeira e no quadro deverá 
escrever o nome da pessoa com auxílio do responsável, no outro quadro irá escrever o seu 



próprio nome. 
 
 
Orientações da página 59 
 

 Materiais necessários: 
 
- Livro Didático página 59; 
 

 Modo de fazer: 
Abrir o Livro didático na página 59. 
Ler o enunciado da página. Vamos conhecer um povo que vive na savana africana, o povo 
masai. 
 
O responsável deverá mostrar as imagens da página 59 e pedir para a criança observar 
cada uma delas, em seguida deverá fazer algumas perguntas: 
- O que a pessoas das imagens estão fazendo? 
-Tem alguma imagem com animais? Quais são os animais? 
- Tem alguma imagem que chamou sua atenção? Por quê? 
 
Após realizar os questionamentos e obter algumas respostas, o responsável deverá 
apontar para cada imagem e ler a legenda que está abaixo da mesma, em seguida poderá 
explicar para a criança que as pessoas retratadas nas imagens fazem parte de um povo 
(povo Masai). 
 
Deverá explicar que esse povo ocupa uma região do continente africano como pode ser 
visto na imagem da paisagem de savana, também através das imagens pode-se dizer que 
os masai se dedicam ao pastoreio (homens) e à produção de joias bem coloridas 
(mulheres), usam roupas bem coloridas e as crianças brincam com miniaturas. 
 
 
 
Orientações da página 60 

 Materiais necessários:  

  - Livro Didático; 
  - fotografia de uma pessoa idosa da sua família; 
  - cola. 
 
 Modo de fazer: 

 
Abrir o LDI na página 60. 
Mostrar a imagem da pessoa que está na página 60, dizer a criança que essa pessoa 
também faz parte do povo masai, o responsável deverá ajudar a criança perceber que se 
trata de uma pessoa idosa.   
 
Pedir para ela prestar atenção na cor do cabelo, nas marcas de expressão do rosto, falar 
que na cultura do povo masai as pessoas idosas são conselheiras, orientam grupos, têm 



grande influência nas decisões tomadas pela comunidade. 
 
O responsável deverá ler todas as informações que estão na página 60, em seguida deverá 
perguntar para a criança quais pessoas de mais idade ela conhece e pegar a foto de alguém 
da família que tenha mais idade e colar no quadro que está na página 60. 
 
Se o aluno tiver como falar com a pessoa da foto, pedir para perguntar mais sobre ela (o 
que gosta de fazer, qual música gosta, história que conheceu quando era criança, como era 
a sua infância, etc.) O mais importante nesse momento é valorizar a atuação das pessoas 
idosas com as quais convivem. 

 
 

 Até a próxima semana! 
 
   

 

 
                              

 
  


