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SEGUNDA-FEIRA 
Orientações da página 27  

SERÁ QUE EXISTEM CAVERNAS NO BRASIL? 

 

 Os pais irão iniciar essa atividade, fazendo a seguinte pergunta para a criança: Será 
que existem cavernas no Brasil? 
 
Sugestão de atividade: realizar uma pesquisa na internet para descobrir se existem 
cavernas no Brasil. 

 Caso não consigam acesso a esse respeito, contar que no Brasil há, sim, cavernas e 
elas são muitas (mais de 100 mil conhecidas). 
 

 Os pais irão apresentar as imagens das cavernas do Brasil, que foram enviadas pelo 
professor e que também estão logo abaixo, irão comentar os diferentes formatos e 
as regiões onde estão localizadas, chamando a atenção para as belezas desses 
locais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 Em seguida, irão destacar do material de apoio da página 12, referente a atividade 

da página 27, as peças do “Jogo da Memória: Cavernas do Brasil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explicar para a criança que irão realizar um jogo que tem como objetivo encontrar os 

pares das peças.  



 Antes de iniciar o jogo, ler novamente para a criança o nome da cada caverna e virar 
as peças com as faces ilustradas para baixo. 

 Os participantes se alternam nas jogadas virando duas peças a fim de formar um 
par. Caso tenha formado o par, as peças ficam com o participante, do contrário, 
devem ser reposicionadas com as imagens voltadas para baixo. 

 

 Após o jogo, os pais irão orientar a criança para que ela complete na página 27 os 
nomes das cavernas com as sílabas faltosas. Para isso, leia os nomes das cavernas 
conforme está escrito no livro da criança e pergunte a ela qual parte está faltando. 
Ex: _____VERNA DE SANTANA. Estimule a criança a pensar com quais letras se 
escreve a sílaba que está faltando. 

 
 

Orientações da página 28 – ANTES DOS NÚMEROS 

 

 Nessa atividade a criança irá aprender como era feito o registro da quantidade na 
pré-história, pois não existiam números. 

 Incentivar comentários estimulando as crianças a falar como era feita essa 
contagem, a levantar hipóteses de como faziam para registrar as quantidades. 

 Observando a ilustração, a criança deverá registrar a quantidade de animais que 
estão ali representados, sem utilizar números. A criança poderá utilizar bolinhas ou 
tracinhos. 

 Comente com a criança que o registro feito dessa maneira funciona, mas não é 
prático, pois para retomar as quantidades, torna-se necessário a recontagem dos 
itens. 

 Após a atividade, ler a história dos números usando a sua criatividade para 
representar os personagens. 
Obs: sugerimos que a história seja lida antecipadamente pelo responsável, para 
depois ser lida para a criança. 

 

História dos números 

No início, não existiam números. Tudo o que os humanos precisavam era retirado da 
natureza: na hora que tinham fome, caçavam ou colhiam frutos e raízes. Mas a comida 
acabava: se todos os dias retiravam frutos da mesma árvore, em certo momento essa 
árvore ficaria sem nenhum fruto para ser coletado. Os animais também precisavam de 
água e comida e iam de um lugar a outro em busca disso; senão havia nenhum animal por 
perto, como o homem poderia caçar? 

Assim, os humanos precisavam mudar de lugar de tempos em tempos à procura de 
alimentos. Mas um dia os humanos descobriram que podiam plantar e criar animais e, 
para isso, precisavam estar por perto para cuidar da plantação e do rebanho. Com 
comida garantida, os grupos humanos passaram a ocupar o mesmo lugar por mais tempo. 

Com as tentativas de cultivar os alimentos, os humanos passaram a ficar mais atentos à 
natureza: perceberam as estações do ano e as fases da lua. Passaram a ter necessidade 



de registrar tudo isso: assim surgiram os primeiros calendários, que orientavam as 
melhores épocas de plantio dos alimentos. 

E como os humanos faziam para saber quantos animais tinham? Como saber se nenhum 
tinha se perdido ou sido capturado por predador? Os humanos cercavam os animais para 
cuidar melhor deles, mas durante o dia precisavam levá-las para pastar. No final do dia, 
ao recolhê-los nos currais, como faziam para controlar a quantidade dos animais sem 
deixar nenhum esquecido para fora? 

Eles colocavam pedrinhas em um saco: para cada animal, uma pedrinha. Se algum animal 
morria, eles tiravam uma pedrinha; Se o outro nascia, acrescentava uma pedra. 

Todas as manhãs, os humanos faziam a mesma coisa: pegavam o saquinho com a 
quantidade de pedras correspondente aos animais: para cada animal que sai para o pasto 
era guardada uma pedra. No fim do dia, fazia ao contrário: para cada animal que voltava 
era retirada uma pedra do saco. Se sobrasse alguma pedra, eles já sabiam: um animal 
havia fugido ou poderia ter sido capturado por predadores. 

Os humanos da Pré-História também passaram a anotar as quantidades: usavam um 
pedaço de madeira e uma pedra afiada para marcar a quantia de animais do rebanho: 
para cada animal, um traço. Quando nascia um animal, faziam um traço. Com o passar do 
tempo e do uso, esses traços foram se transformando até que assumiram a forma dos 
números que conhecemos atualmente. 

 
Orientações da página 29 
 Nessa atividade, iremos recordar alguns momentos da história dos números, 

especialmente o fato de que os humanos pré-históricos utilizavam pedras para 
registrar as quantidades. 
 

 A próxima atividade consiste em ajudar o homem pré-histórico a registrar a 
quantidade de cada espécie. A criança irá contar quantos bisões foram ilustrados na 
página 28 e desenhar pedras no espaço da página 29, de acordo com a quantidade. 
Deverá fazer o mesmo com a quantidade de javalis. Portanto, devem desenhar seis 
pedrinhas para representar a quantidade de bisões e quatro para representar a 
quantidade de javalis. 
 

 Terminado o registro, perguntar à criança: nessa criação de animais, há mais bisões 
ou javalis? Estimular a criança a comparar a quantidade de bisões e javalis. Para 
chegar a resposta correta, pedir que a criança conte novamente os animais, a fim de 
constatar a espécie em maior número. 
 

  Depois de descobrir a resposta, os responsáveis irão auxiliar a criança para 
registrar o nome do animal que tem em maior quantidade (BISÕES). 

 
 

 



 
TERÇA-FEIRA 

      Orientações da página 30      

Para iniciar a página 30 o adulto responsável deverá perguntar à criança: 
Você já viu um javali? 
Lembra do filme “O rei leão”? No filme conhecemos um personagem muito especial: 
o Pumba, um javali. 
Leia à criança as informações do início da página 30 sobre o filme e esse 
personagem, em especial.  

 

Logo abaixo, veremos uma imagem de uma família de javalis. Conte à criança 
algumas curiosidades desse animal e peça para que ela observe os animais. 

 É uma espécie de porco que pode chegar a 250 kg e a medir 1,80 m de 
comprimento, suas presas podem chegar a 20 cm de comprimento. 

 Fuçam a terra em busca de alimentos e gostam de tomar banho de lama, que 
servem para refrescá-los e proteger sua pele. 

 Os filhotes são mamíferos e nascem malhados, com o tempo a pele adquiri a 
coloração acinzentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chame a atenção da criança para o tamanho das presas do javali, mostre a ela a 
medida de 20 centímetros utilizando uma régua ou um pedaço de barbante. 



 

Compare, observando a imagem abaixo que através da régua ou da medida do     
barbante, você pode perceber que sua presa pode chegar à largura de uma folha de 
sulfite. 

 

Após a comparação da medida da presa do javali, o adulto deverá ler  as 
informações apresentadas na página 30. Peça à criança que observe as fotografias 
presentes na página e comente o que acha que ela representa. Após ouvir a criança, 
leia cada uma das informações que revelam a importância da pele desses animais. 

 
 Os humanos na pré-história apreciavam a carne de javali e aproveitavam sua pele 

para proteger o corpo do frio, já as presas e os ossos eram usados para fazer 
ferramentas para o dia a dia. 

 

 

Orientações da página 31 
Na página 31 do livro didático o adulto deverá pedir para a criança observar a 
imagem apresentada e após a observação, desafie os pequenos a localizar na 
página onde estão representados os instrumentos de caça que os humanos pré-
históricos utilizavam.  
Depois de localizada uma espécie de arco, leia as informações apresentadas na 
página. 
 Podemos observar que suas pinturas eram feitas na rocha em paredes e tetos, 
eram feitas com carvão, sangue de animais e contavam sua história, o seu dia a dia. 
 



Existem especialistas que se dedicam a decifrar essas representações, os 
arqueólogos que acreditam se tratar de uma cena de caça ou guerra. 
 

.  

Estas pinturas eram feitas por homens e mulheres que viveram há milhões de anos antes 
de nós em cavernas e abrigos. 

Hoje em dia usamos o lápis e o papel, lápis de cor e canetinhas. 

Naquela época não existiam esses objetos de pintura. 

Tudo o que precisavam estava na natureza. 

Como será que eles achavam tinta na natureza?  

Coletavam flores, folhas secas e ainda verdes, pedras e casca de árvores.  

Vamos fazer uma experiência? 

Pegue algumas folhas, flores e pinte para ver que marcas produzem em um papel. 

Acrescente à terra um pouco de água e observe a consistência da tinta obtida, o registro 
pode ser mais nítido ou não no papel dependendo da quantidade de água. 

Outros materiais podem ser utilizados para produzir tinta natural: colorau e a  cúrcuma 
(açafrão) que são plantas e o carvão. Acrescente 100 ml de água morna e acrescente 100 
ml de cola branca: essa mistura pode ser guardada em um vidro fechado e você obterá 
uma tinta natural. 

Vamos desenhar como naquela época? 

Para essa proposta o adulto deverá auxiliar a criança na confecção de uma das tintas 
naturais e pedir para que ela faça um lindo desenho em uma folha ou caderno utilizando 
uma dessas sugestões de tinta e represente a caça de animais, coleta de frutas, pesca. 
Quando o desenho secar a criança deverá colar no verso na página 31. Use sua 
imaginação. 

 

 

 

 

 

 



QUARTA-FEIRA 
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 Iniciar a atividade chamando atenção para a pergunta que está no balão do 
personagem Dudu do livro e incentivar a criança a comentar a relação que ela tem 
com a música (se gostam ou não, em que momentos costumam ouvi-la). 

 Depois leia as informações que contêm na página falando da relação dos humanos 
pré-históricos com a música, a escultura e a dança. 

 No caso da música o homem primeiramente descobriu os sons do corpo, por isso 
converse com a criança sobre os sons que nosso corpo produz.  

 Brinque de fazer músicas com os sons do corpo. Explore esses sons realizando 
alguns comandos para a criança. Ex: bater os pés ao mesmo tempo, depois as 
mãos e bater as mãos no joelho. Crie outras formas de fazer som com o corpo. 

 Depois de realizarem essa brincadeira peça a criança que indique com o X, na 
ilustração do corpo na página 32, quais partes do corpo usaram para produzir os 
sons.  

 Com a participação da criança, forme as palavras com o nome dessas partes do 
corpo utilizando o alfabeto móvel e depois peça para a criança escrever essas 
palavras no verso da página 32. 
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VOCÊ CONHECE OS BARBATUQUES? 

 Pergunte à criança se ela conhece o grupo Barbatuques, explique que esse grupo 
produz músicas utilizando sons do corpo. 
 

 

Curiosidade sobre os Barbatuques 

Sua forma inovadora de fazer música e as inúmeras possibilidades de extrair os sons do corpo 
tornaram o grupo reconhecido e atuante tanto no meio artístico quanto educacional, e resultaram 
na criação de espetáculos musicais, álbuns, treinamentos e oficinas, que já foram levados a mais de 
20 países ao redor do mundo. A trajetória do Barbatuques contribuiu significativamente para a 
música corporal se tornar mais difundida mundialmente como uma estética contemporânea e uma 
importante ferramenta educacional. 

 
 
 

 Coloque para tocar a canção Baianá, disponível no grupo da sala. 
 Primeiro a criança irá apreciar a música, depois peça que ela perceba quais partes 

do corpo foram usadas para produzir determinados sons. Para isso, pause a música 
e pergunte se o som que acabaram de ouvir foi feito com a boca, com os pés ou 



com as mãos. Chame atenção para a quantidade de possibilidades de sons que o 
grupo conhece produzir com a boca: desde o canto, os gritos, os assovios e os sons 
diferentes. 
 Segue o vídeo da canção no grupo da sala. 

 Depois escute a versão Escravos de Jó, enviado no grupo, gravada pelo grupo 
Barbatuques, aprecie a música e incentive a criança a acompanhar a canção 
fazendo sons com o corpo: batendo palmas, batendo as mãos no peito e nas coxas. 
Pergunte se a criança conseguiu identificar que canção é essa. 

 Apresente a outra versão da música Escravos de Jó, enviada no grupo, acompanhe 
a música cantando com a criança. 
 
 

                                                           ESCRAVOS DE JÓ 

Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 

Tira, bota, deixa ficar 
Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue, zigue, zá 
 
 
 

 Depois da apreciação das músicas pergunte a criança se ela conseguiu perceber as 
diferenças entre as canções  

Observação: Na versão gravada pelos Barbatuques, há assovios, sons produzidos pela 
boca, sons que imitam o barulho de animais e palmas. 
 Pergunte a criança se mesmo com as diferenças ela consegue perceber se é a 

mesma música. 
 Segue o vídeo da música. 

 Proponha a criança uma brincadeira com a música Escravos de Jó. 
 
 
 
 

     Escravos de Jó 
 

Objetivos: Passar um objeto qualquer de um integrante para o outro em uma 
coreografia de vai e vem, seguindo o ritmo da música. 
Preparação: 
1 – cada participante deve ter em mãos um objeto pequeno.  

         2 – forma-se um círculo com os participantes sentados no chão. 
 
        Segue abaixo como brincar: 
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 Depois das experiências vivenciadas com o grupo Barbatuques e com as 

brincadeiras para produzir diferentes sons, crie com a criança uma canção com os 
sons produzidos pelo corpo. 
 

 Experimente os sons que podem ser produzidos com a boca, com os pés e com as 
mãos. Criem várias possibilidades de sons. 
 
 



 A idéia é experimentar diversas possibilidades com a intensidade, diferenças de 
sons e ritmos. Se possível grave cada som (utilizando o áudio do celular) e 
reproduza para a criança avaliar o resultado. 
 

 Agora a ideia é juntar os sons, faça uma sequência de combinações de sons e peça 
à criança que registre essa sequência no livro por meio de desenho. Exemplo: 
desenhar uma boca quando na sequência o som sair dela, desenhar um pé para 
uma batida, dois pés para duas batidas, as mãos para representar a quantidade de 
palmas e assim por diante. Depois de desenhar é só acompanhar a sequência 
fazendo os sons e você estará fazendo música. 
 
 

 Para finalizar a atividade faça uma apresentação com os sons do corpo e coloque no 
grupo para apreciação dos colegas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUINTA-FEIRA 
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Materiais necessários: Livro Didático Integrado, barbante ou linha, fita métrica ou 
régua, lápis e borracha. 

Antes de iniciar a página 35 os responsáveis ou pais devem conversar com a criança, a fim 
de lembra-las que:  

Antigamente os povos pré-históricos faziam pinturas, esculturas, roupas e produziam 
músicas. Mas será que utilizavam apenas o corpo ou também produziam sons com 
instrumentos? (Deixar a criança expressar suas opiniões). 

Em seguida os responsáveis ou pais devem falar para a criança:  

-Vamos descobrir? 

Conte que, primeiramente, os povos da Pré-história usaram os elementos da natureza: 
faziam barulhos com galhos e pedras, também batendo em troncos de árvores. Mas com o 
tempo descobriram que poderiam construir instrumentos. 

Após conversar com a criança, ler a primeira parte da página 35 que fala sobre os 
exemplares de flautas encontradas em uma caverna na Alemanha e pedir para que ela 
observe as imagens do livro.  

Em seguida, os responsáveis devem ler as duas perguntas logo abaixo da imagem. 
Lembrando que as perguntas devem ser lidas uma de cada vez e esperar que a criança 
responda oralmente cada uma.  

Logo após a criança responder as perguntas, os responsáveis devem contar à criança que 
o primeiro instrumento inventado pelo o homem foi a flauta e que só foi possível descobrir 
isso por conta dessa pesquisa que foi realizada na Alemanha. E que segundo os 
pesquisadores, essa flauta foi feita a mais de 20 mil anos e você viu como eles foram 
feitas? De ossos de animais e marfim de mamute!  

Ler o enunciado no final da página 35 logo após as perguntas e dar para a criança um 
barbante ou pedaço de linha no tamanho de 22 centímetros e dizer para ela que esse era o 
tamanho da flauta que foi encontrado na caverna da Alemanha.   

Pedir para a criança usar o barbante ou linha para medir objetos que tem em casa, a fim de 
descobrir coisas do mesmo tamanho ou tamanho semelhante ao da flauta. Em seguida, 
ajudar a criança a escrever no verso da página 35 os nomes dos objetos que descobriu 
que tinham o mesmo tamanho ou tamanho semelhante a 22 centímetros. Para ajudá-la a 
escrever as palavras, pergunte com que letra ela acha que começa cada palavra, estimule 
a criança a pensar sobre os sons das letras. 
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Materiais necessários: Livro Didático Integrado, áudios contendo os acordes das 
flautas que serão enviados pelo professor, canudinhos de plástico, papelão, cola e tesoura. 

Para iniciar o trabalho na página 36, inicie perguntando se a criança já viu uma flauta e se 
já teve a oportunidade de apreciar a melodia que esses instrumentos produzem.  

Em seguida, ler o início da página 36 e pedir para que a criança observe as imagens dos 
três tipos de flauta, por fim colocar para ela ouvir os áudios que o professor vai enviar no 
grupo: 

1 – Som produzido pela flauta transversal      2- Som produzido pela flauta doce 

 
3- Som produzido pela flauta de Pã. 

 

O responsável deve colocar o áudio para tocar e mostrar no livro qual é a flauta que faz 
aquele som, aproveitem o momento para apreciar os diferentes sons. 

HORA DA BRINCADEIRA: ADIVINHANDO OS ACORDES 

Proponha à criança que ouça novamente os áudios com os acordes das flautas e 
percebam a diferença entre eles. Após, coloque os áudios de forma aleatória sem falar qual 
é a flauta que está tocando e deixar a criança descobrir sozinha qual flauta faz aquele som. 
Depois que ela apresentar sua hipótese, qual flauta foi utilizada, mostrando a fotografia 
correspondente. Pode brincar várias vezes envolvendo outros membros da família.  



Por fim, os responsáveis devem ler as instruções que se encontram abaixo das imagens 
das flautas e ajudar a criança a montar a flauta de brinquedo feita com canudinhos.  

Deixar a criança brincar com a sua flauta de brinquedo. Ah, não se esqueça de colocar o 
áudio dos acordes elaborados com a flauta de Pã para tocar, pois é preciso que a criança 
imagine, brinque de produzir sons como se estivesse tocando a flauta de verdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA 
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Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis, borracha. 

 Antes de iniciar a página 37 conversar com a criança sobre tudo que aprendeu até 
aqui a respeito da vida na Pré-história: 

 Como os primeiros grupos de homens faziam para se alimentar, se proteger do frio, 
do modo como aprenderam a fazer fogo, como construíam instrumentos usados no 
dia a dia, onde buscavam abrigo, o que os levou a se estabelecer em lugares fixos, 
como registravam o resultado obtido com o cultivo de alimentos e criação de 
animais, suas formas de expressão (pinturas, esculturas, música). E que por fim, 
agora você vai conhecer a maior invenção que ajudou a vida humana: a escrita.  

 Para iniciar esse assunto, peça para a criança lembrar-se de algum lugar que 
visitou, um acontecimento da sua vida ou uma história engraçada, e em seguida, 
peça que ela desenhe o fato que lembrou no espaço da página 37, mas lembre-a 
que deve desenhar sem contar nada a ninguém, pois será feita uma brincadeira de 
adivinhação.  

 Após a criança desenhar, o responsável deve pedir para ela mostrar o seu desenho 
para seus familiares a fim de que as pessoas descubram o que ela desenhou.  

 Em seguida, o responsável deve ler a comanda abaixo do desenho que a criança 
fez e pedir para ela fazer um X na resposta, se descobriram ou não do que se 
tratava o seu desenho. 
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 Peça à criança que conte o que ela representou no desenho da página 37 e faça o 

registro escrito na presença da criança para ela vivenciar a situação de escrita. 
 Essa proposta pretende despertar nas crianças, assim como em outras situações 

apresentadas, a valorização da função social da escrita. 
 Converse com a criança, valorizando as diversas formas de expressão (a corporal, a 

plástica, a dramática e a escrita). Mostre para a criança o exemplo de uma leitura. 
Que as histórias orais vão se modificando, pois são realizadas com interpretações 
diferentes, mas a escrita se mantém estável, não muda. 

 Propor a brincadeira do telefone sem fio para ilustrar diversas formas de 
interpretação da oralidade: com a participação da família, fale uma frase no ouvido 
da criança e peça que repita a mesma frase cochichando no ouvido da pessoa ao 
lado, assim passando a frase adiante. A última pessoa revelará o que entendeu, em 
voz alta. Normalmente a frase chega distorcida.  

 Conte a criança que na pré-história os conhecimentos eram transmitidos pela 
oralidade e também por meio de desenho, mas nem sempre o desenho conseguia 
expressar o que precisava registrar ou expressar. E com o passar do tempo o 
homem desenvolveu a escrita. 

 Mostre a criança a imagem da escrita mais antiga. 
Segue abaixo: 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Leia as informações sobre esse sistema de escrita presentes na página 38 e 

proponha uma experimentação de escrita. 
Segue abaixo: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Destaque do material de apoio (páginas 13 e 14 referente a página 38 – Livro a 
História da Escrita). 

 Monte o livro:  
Para a capa – Identificar com o seu nome e a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Os pais irão ler cada página do livro e convidar a criança a registrar as ilustrações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propor a criança que faça um 
desenho com giz de cera e, 
depois de finalizado, que passe 
uma fina camada de cola 
branca (deve espalhá-la com 
pincel). Sobre essa camada de 
cola colocar areia. Deve 
esperar a cola secar para tirar 
o excesso de areia, que 
revelará o desenho da criança. 

A criança irá elaborar 
desenhos para representar 
essa troca, através de 
códigos. 

Exemplo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os humanos pré-históricos 
criavam símbolos em 
homenagem aos fenômenos da 
natureza. A criança irá criar 
representação para alguns 
fenômenos da natureza: o sol, 
a chuva, o trovão são alguns 
exemplos. 

Os pais irão apresentar para a criança as 
imagens de diferentes escritas. 
Segue as imagens abaixo. 
Os pais irão instigá-la para que observe 
atentamente cada um dos registros, 
identificando traços, símbolos e outros 
elementos, como a disposição deles em cada 
uma das escritas. 
Nesta página a criança deverá eleger e tentar 
transcrever um desses sistemas de escrita 
antiga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Até a próxima semana! 

Incentive as crianças a representar 
alguns dos símbolos do sistema de 
escrita fenício (imagem acima).  
Explique que do sistema de escrita 
fenício é que originou nosso 
sistema de escrita.  Ressalte que, 
com esse alfabeto, é possível 
escrever qualquer palavra em 
nossa língua. 


