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SEGUNDA-FEIRA 

Orientações da página 61 
 

 Materiais necessários:  
 
- LDI ; 
- Lápis e borracha. 
 

 Modo de fazer: 
 
Abrir a apostila na página 59. 
Retome as imagens da página 59 onde mostra o trabalho de pastoreio realizado 
pelo povo masai, pedir para que identifiquem qual o animal que está nessa página 
(cabras), explicar para o aluno que além das cabras eles criam também vacas e 
bois. 
 
Conversar com a criança sobre a importância de se criar animais e perguntar se 
sabem que o leite que bebem e a carne que comem são provenientes desses 
animais. 
 
Agora abra na página 61, mostre a imagem onde tem um pequeno grupo de 
animais sendo pastoreado por um homem masai e pergunte à criança que animais 
são os que estão na foto. É esperado que ela reconheça que são vacas e bois. 
 
Assim que ela responder pergunte, sem deixar que ela conte, quantos animais ela 
acha que tem na imagem. Registre a hipótese dada pela criança no quadro que 
está indicado nesta na página.  
 
Depois ler o enunciado da página 61 e pedir para a criança contar um por um os 
animais da imagem e verificar com ela se acertou ou errou na hipótese. Dessa 
forma, a criança poderá concluir que há seis animais na imagem. 
 

Orientações da página 62 
 
Materiais necessários: livro didático, folha de papel ou tampa de plástico para 
representar o curral, cola. 
 



Na página 62 a criança terá acesso a mais uma informação referente às tarefas dos 
pastores masai: durante a noite, eles precisam recolher os animais em currais para 
protegê-los de ataques de predadores (leões, por exemplo). A fotografia apresentada 
nessa página retrata os animais em curral – oriente a observação da criança. É 
importante dizer que o curral deve ser inteiramente fechado a sua volta e deve ter 
somente uma abertura por onde os animais passam, nessa abertura os masai colocam 
galhos com espinhos para proteger os animais contra leopardos, leões e hienas. 
Brincando de faz de conta – Proponha que a criança brinque de pastor. 
 
Destaque do material de apoio as imagens de animais (cabras, bois, vacas e leão) e de 
pastor. Peça para a criança representar o pastor levando seus animais para pastar no 
campo. Depois que os animais pastarem bastante, a noite se aproxima, pergunte o que o 
pastor deve fazer. É esperado que ela diga que é preciso recolher os animais no curral. 
Combine que você vai narrar algumas cenas para ela encenar com esse material. Por 
exemplo: 

 
 Certa manhã o pastor masai saiu do 

curral com seu rebanho de cabras – a 
criança deve selecionar apenas as figuras 
de cabras e a do pastor e retirá-las do 
curral, posicionando os animais como se 
estivessem pastando. (separar algo que 
represente o curral, pode ser um círculo ou 
quadrado numa folha de papel). 
 
 Outro dia, o pastor levou somente 

as vacas e os bois para pastarem – a 
criança deve escolher apenas as figuras 
desses animais e a do pastor. (separe algo 
que represente o pastor) - Pergunte: 
Quantos animais o pastor levou? 
 
 Durante a noite, o leão conseguiu 

entrar no curral e pegar uma cabra – a 
criança deve simular a cena, deixando 
todos os outros animais no curral, o leão 
conseguindo entrar no espaço e levando 
com ele uma das cabras. Então pergunte: 
Quantos animais ainda restaram no curral? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Depois da brincadeira de faz de conta, apresente a situação proposta ainda na página 62.  
 
Para resolvê-la, a criança deve destacar do material de 
apoio as figuras de animais – cabras, vacas e bois. 
Pergunte à criança: Você tem esses animais para 
recolher nesses três currais (estão no livro didático),  
como eles poderiam ser agrupados? A criança pode 
apresentar qualquer ideia.  
(Pode separar por tipo de animais, pode organizar 
animais diversos separados apenas pela quantidade, 
agrupá-los por cor, etc.). O importante é que apresente 
razões para a forma que decidiu resolver a situação e 
depois cole os animais nos currais na página 62. 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TERÇA-FEIRA 
 

  Orientações da página 63 
Materiais necessários: livro didático, lápis e borracha. 
 
Na proposta da página 63 a criança deverá contar quantos animais há em cada imagem, 
relacionando-a (ligando com um traço) ao quadro que apresenta a quantidade de bolinhas 
correspondentes. O responsável deverá pedir para que a criança conte os animais um a 
um e ajudá-la a lembrar da sequência numérica, caso ela tenha dúvida. A criança deverá 
contar mais de uma vez, caso seja necessário. 

 

  Orientações da página 64 
Materiais necessários: livro didático,  
 
Nessa página, apresentamos uma imagem de moradia construída pelo povo masai e 
também do povoado organizado por eles. Oriente a análise por meio das questões 
apresentadas no livro. Em seguida pergunte quais materiais acreditam serem usados para 
construir essas moradias. 
 
Leia a curiosidade sobre a construção das casas. Se a criança não souber o que significa 
esterco, conte a ela – trata-se do excremento dos animais (cocô). É possível que a 
criança se admire e até sinta nojo, pelo fato de os masai usarem esterco para construir 
casas, então comente que esse povo tem uma cultura diferente da nossa e que para eles, 
que estão constantemente em contato com os animais, usar o esterco não é um fato 
estranho, é apenas um material que está disponível e de fácil de encontrar.  
 
Comente também que os masai costumam construir cercas com galhos espinhosos ao 
redor das casas. Pergunte se ela sabe por que eles fazem isso. Se precisarem de ajuda, 
comente que além dos animais que eles já ouviram falar até agora, animais como leões, 
leopardos e hienas, também vivem por lá. 
 
Mostre à criança a imagem abaixo, trata-se da representação do espaço interno de uma 
casa masai. Leia a legenda e ajude a criança na identificação dos elementos 
representados.  
 

1- Entrada 
2- Lareira 
3- Cama de mulher e dos filhos 
4- Cama do homem 
5- Depósito 
6- Filhotes 

 
 

 

 
 



Livro Didático Integrado – Volume 2 

Unidade temática: A Casa da gente 
Daremos continuidade nas atividades do livro didático através de atividades 

remotas, ou seja, atividades realizadas em casa, acompanhadas por um adulto e 
supervisionadas a distância pelo professor (a) da sala. 

Para realizar o trabalho não presencial com os alunos é fundamental a supervisão 
e o apoio de um adulto da família. Sabemos que isso representa um grande desafio neste 
momento. A ideia é que esse adulto ofereça condições para que a criança realize o que 
foi proposto. Para ajudá-los a desenvolver essa parceria com a escola e apoiar as 
crianças de maneira tranquila, continuaremos organizando para o volume 2 algumas 
orientações a serem seguidas: 

QUARTA-FEIRA 
 

Orientações da página 4 

Materiais necessários: livro didático, cola, lápis e borracha. 
Olá querido aluno! Vamos começar o Livro novo? 

Este livro está cheio de aprendizados novos, com assuntos bem bacanas para você! 
Divirta-se! 

A personagem Betina vai continuar com você nesse novo livro. Juntos vocês farão novas 
descobertas! 

Você sabe que este livro é seu, não é? 

Então que tal fazer um desenho que represente você? Não se esqueça de usar o seu 
lápis para desenhar. Você pode se olhar no espelho ou consultar sua fotografia para te 
ajudar a fazer o seu autorretrato. 

Bom, seu desenho já está pronto?  

Vamos então montar o seu nome usando as 
letras móveis que estão lá no seu primeiro 
livro. A página do material de apoio é o 
número 6. Você montará o seu nome no 
retângulo que está abaixo do seu desenho.  

Peça ajuda a um adulto para organizar com 
você as letras do seu nome, por exemplo: 
qual a primeira letra do seu nome, a 
segunda, e assim sucessivamente. Não se 
esqueça de utilizar a cola. 

 

Importante: o responsável deverá escrever o nome da criança em letra de forma maiúscula em 
um papel mais grosso, pode ser papelão, para que ela tenha como referência para a escrita do 



nome. O nome próprio deve ser escrito no livro didático ao final da última página de estudo de 
cada dia. 

 

Orientações da página 5 
Materiais necessários: livro didático. 

Nesta página nós vamos falar sobre a Casa da gente! 

Para começarmos vamos fazer a leitura dessa imagem onde aparecem vários tipos de 
moradia. 

 
LEITURA DE IMAGEM 

 
O responsável deverá pedir para que a criança observe atentamente a imagem e falem 
sobre o que estão vendo. 

Neste bairro nós vemos casas, apartamentos e sobrados. Você já viu moradias parecidas 
com essas? 

Qual a casa que mais se parece com a sua? Conte para o seu professor através do 
whatsapp. Peça para um adulto enviar. 

 Você se lembra da personagem Betina? Olhando essas moradias, tente encontrar a 
Betina. 

Será que ela mora ali ou veio visitar algum amigo ou parente? Conte para a Professora a 
sua opinião através do whatsapp. Peça para um adulto enviar. 

 
 
 

 



 

QUINTA-FEIRA 
 

Orientações da página 6 
Materiais necessários: livro didático, lápis e borracha. 

Nossa! Olhem o que tem nessa página! Será uma História em Quadrinhos? 

Você conhece esses personagens da turma da Mônica? Como se chamam? 

Um se chama Cascão, aquele que não gosta de tomar banho e nem de se molhar! 

O outro se chama Cebolinha! Sempre que ele fala, troca o R pelo L, por exemplo: roupa, 
ele fala loupa. Interessante! 

Veja que nessa página tem uma história em quadrinhos bem no canto da folha. O nome 
dessa história é “Por que chove?” (Maurício de Sousa). 

 

Então com a ajuda de um adulto vamos olhar o que está acontecendo nessa história. O 
responsável deverá pedir para a criança contar sobre o que está acontecendo em cada 
quadrinho. Após ouvir a criança converse com ela. 

Olhe o primeiro quadrinho. Nele, parece que os dois estão brincando de bolinha de gude. 

Em seguida, olhando o segundo quadrinho, parece que os dois desistiram de brincar! 
Você sabe por quê? 

É isso mesmo! Vai chover! 



E quando chove faz um barulho com o som de CABRUM!! Você sabe o significado desse 
barulho? 

É esse mesmo! É o barulho do trovão! 

Você se lembra que o Cascão tem medo de se molhar? 

Já o Cebolinha não! É por isso que ele parece estar mais tranquilo. 

 O barulho da chuva assustou tanto o Cascão que ele correu para uma casa e se 
escondeu embaixo de um móvel. Observe o último quadrinho. De quem será essa casa? 

Que móvel será esse? Você achou o Cascão? 

Nossa, ele está embaixo de uma cama escondido! Pelo jeito, foi o único lugar que ele se 
sentiu protegido da chuva, já que tem medo de se molhar. 

Você já se escondeu embaixo da sua cama por medo ou por estar brincando?  Conte 
para a sua Professora através do whatsapp. Peça para um adulto enviar! 

 Agora vamos olhar o último quadrinho. Lá você está vendo a mãe do Cascão. Ela está 
perguntando se foi ele que entrou que nem um raio de tão rápido que corria!  

Com certeza foi o medo de se molhar, já que o Cascão não gosta de água. 

Bom, depois de toda essa história, precisamos criar um final para ela. Para isso o adulto 
deverá fazer alguns questionamentos para ajudar a criança a pensar no final: 

 Quanto tempo ele ficou embaixo da cama? 
 O que ele fez depois? 

Pegue seu lápis e no quadrado ao lado da historinha, você com a sua criatividade irá 
desenhar uma continuação para ela. Se você quiser pode desenhar em forma de 
quadrinho. 

Peça ajuda a um adulto caso essa seja a sua escolha. 

 Mostre para a sua Professora através do whatsapp como ficou a continuação da sua 
história. Peça para um adulto enviar! Mãos a obra! 

Nessa História em Quadrinhos, Cascão estava brincando e, ao perceber que ia chover, 
buscou abrigo em casa. A moradia costuma proporcionar abrigo, proteção e aconchego 
às pessoas. 

 

CURIOSIDADE! 
História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de 
desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem 
os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, 
apresentam linguagem verbal e não verbal. 

 
 



Orientações da página 7 
Materiais necessários: livro didático, lápis e borracha.  

Na História, foi embaixo da cama que o Cascão se sentiu protegido da chuva. É em casa 
que a maioria das pessoas encontra proteção, segurança e aconchego. 

Esse talvez seja um lugarzinho especial para ele. 

E o seu, qual é? Conte para a sua professora através do whatsapp. Peça para um adulto 
enviar. 

Agora, no quadrado em branco da página 7, você irá desenhar o lugar onde você se sente 
mais seguro e protegido em sua casa. Use o seu lápis. 

Depois mostre para a sua professora através do whatsapp. 

Conte a ela que lugar é esse. Peça para um adulto enviar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA 
 

Orientações da página 8 
Materiais necessários:  

Orientações da página 8: 

 Materiais necessários: 
- LDI; 
- Material de apoio; 
 

 Modo de fazer: 
Abrir o livro na página 8. 
Ler para a criança o enunciado que está acima das imagens. 
Falar para a criança que no material de apoio ela vai encontrar 
as imagens que completam as ilustrações da página. 
Destacar o material de apoio que está no final do livro didático.  
 

 
 

A criança deverá pegar uma imagem de cada vez e achar qual ilustração ela completa, 
achando a correta deverá colá-la ao lado da ilustração formando a imagem inteira. 
Depois de terminada a atividade, o responsável deverá pedir para a criança observar 
as imagens de cada ilustração e incentivá-la a falar sobre os detalhes (que tem casas 
térreas, com andares, edifícios altos e baixos), questione-a sobre quais casas e 
edifícios já viram, e fale com elas um pouco sobre os tipos de materiais utilizados na 
construção das casas (elas podem ser de alvenaria: tijolo, cimento; podem ser de 
madeira: tábuas, pregos). 
Em seguida, perguntar para a criança se ela sabe o que significa “casa de alvenaria” 
(observar as respostas dadas pela criança). Depois da resposta dada, o responsável 
deverá explicar que casa de alvenaria é aquela construída com tijolos ou blocos, unidos 
por argamassa, cimento ou gesso. 
Com essa discussão a criança vai constatar que uma casa pode ser construída com 
diversos materiais, mas que, nas cidades, a maioria é feita de madeira e de alvenaria. 
Pedir para a criança identificar algum desses materiais citados na casa de alvenaria em 
sua casa. 

Até a próxima semana! 


