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Livro Didático Integrado – Volume 1 
Unidade temática: A vida na Pré-história 
 

SEGUNDA-FEIRA 
Orientações da página 39 

 
Materiais necessários:Livro didático integrado, lápis e borracha. 
 

 Para iniciar essa página, leia as falas dos personagens que estão nos balões, 
destacando a pergunta feita pelo personagem Dudu: Como é possível saber tudo o 
que aconteceu há tanto tempo? 
 

 Incentive a criança a revelar o que sabem sobre o assunto. 
 
 Leia o enunciado da atividade, destacando que há um profissional que se dedica em 

realizar pesquisas sobre a existência dos grupos humanos. Informe que se trata do 
ARQUEÓLOGO. Peça à criança que observe atentamente as imagens. 
 

 Em seguida, na página,explique para a criança que ela conseguirá compor esse 
nome (ARQUEÓLOGO) se ordenar as partes da palavra seguindo as cores e 
escrevendo no quadro da página 39. 
 
 

Orientações da página 40 – EM ALGUM LUGAR NO PASSADO 

Materiais necessários:Livro didático integrado, alguns objetos para escavação. 
 

 Conte à criança que nas pesquisas realizadas pelos arqueólogos, eles descobrem 
construções, ossos, utensílios e objetos. 
 

 Leia as informações a respeito do maior sítio arqueológico do país (disponível na 
página 40) e peça para que a criança observe a imagem.  

 

 Para encerrar, organize uma aventura para brincar com a criança. Que tal serem 
arqueólogos? 



 

 
 
              Faz de Conta do arqueólogo 

   Para a brincadeira, preparar um espaço com terra ou areia.  Enterrar ou  
   esconder alguns objetos como brinquedos, por exemplo. 
   A criança deverá , assim como o arqueólogo, utilizar acessórios e objetos  
   para a escavação como: pás, baldinhos, pincéis, lupa.  
   Com tudo preparado, agora é só brincar. 
 
 

 
 

Sugestão: 

Comente com a criança que os vestígios arqueológicos não são encontrados 
apenas na escavação da terra: Que tal descobrir vestígios no gelo? 

 Colocar alguns objetos em um recipiente com água, leve ao freezer. Ao 
desenformar, os objetos estarão dentro do bloco de gelo. 

 Disponibilize materiais para escavarem o gelo. Na medida em que o gelo for 
derretendo os “vestígios de civilizações antigas” (objetos) vão surgir. 
 

Importante: registre com fotografias a aventura vivenciada pela criança e 
coloque no grupo da sala. 

 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Livro Didático Integrado – Volume 1 
Unidade temática:  Barulhinhos do corpo 
 

TERÇA-FEIRA 
 

Vamos conhecer na unidade 2 

Os Barulhinhos do corpo 

Orientações da página 41 

Materiais necessários: Livro didático integrado. 

 Observe na página 41 do livro didático a imagem abaixo: 

 

Neste cenário os personagens utilizam o próprio corpo para expressarem sentimentos, 

necessidades e intenções. 

Peça à criança que observe atentamente a imagem e faça os seguintes 

questionamentos: 

 Você saberia identificar em qual local as crianças estão? (em uma praça ou bosque). 

 O que elas estão fazendo nesse local? 

 Chame a sua atenção para as onomatopeias que representam os sons do corpo: 

RONC! – TUM- TUM! - ATCHIM ! Leia para a criança os sons representados e 

estimule-as a compreender que os registros gráficos representam esses sons que 

você apresentou. 

 Vamos tentar produzir um som? 

 O bater em uma porta, TOC, TOC, TOC! Pode entrar. 

 Pergunte à criança se ela já ouviu esses sons. 

 Comentar ainda que, na página 42 de nosso livro didático, iremos pensar um pouco 

sobre estes barulhos. 

 



 

Orientações da página 42 

Materiais necessários: Livro didático integrado, lápis e borracha. 

 Inicie a página com a pergunta: O corpo fala? Após ouvir a resposta, comente com  

a criança que os sons produzidos pelo nosso corpo é uma forma de linguagem e que 

significam algo ou relacionam-se com o seu funcionamento. 

 Vamos juntos desenhar e escrever o nome desses sons? Peça à criança que abra o 

livro na página 42 para fazer o desenho da cena e a escrita de cada som do corpo 

(onomatopeia).  

 Dê dicas para que a criança se lembre dos sons do corpo e realize esses sons: 

 Um som feito com as mãos, muito comum nas festas de aniversário; 

 Que som nosso corpo faz quando a gente tosse? (COF-COF-COF). 

 E quando a gente dorme?  

 E quando a gente faz xixi? 

 E quando a gente está com sono? 

 Após imitar os sons do corpo, pedir que destaquem do material as letras para formar 

o som da tosse (COF-COF), o som ronco (RON- RON) e o som do bocejo (UAAH). 

Após formar a escrita dos sons, copiar um de cada vez no livro na página 42 e 

desenhar a cena correspondente ao som (exemplo: COF COF e o desenho da 

pessoa tossindo). Após a atividade guarde as letrinhas móveis. 

 

 

 

Orientações da página 43 

Materiais necessários: Livro didático integrado, cola. 



 Na página 43 de nosso livro didático vamos observar as quatro cenas apresentadas. 

 O que está acontecendo em cada imagem? 

Cena 1 - um menino estalando os dedos, TLEC! 

Cena 2 - uma menina que parece feliz, a assoviar, FIIIU ! 

Cena 3 - uma senhora idosa com expressão gripada, ATCHIM! 

Cena 4 - um homem com expressão de sono, UAH!. 

 Vamos imitar os sons dessas cenas? Após a imitação, colocar o áudio enviado pela 

professora no grupo da sala. Incentive a criança a ouvir cada som e indicar a qual 

cena do livro se relaciona. Ouvir mais de uma vez, se necessário. 

 Em seguida, pedir a criança que destaque do material de apoio, no final do livro, as 

onomatopeias que representam esses sons ouvidos. 

 A criança deverá destacar a onomatopeia e colar em cada cena correspondente no 

livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUARTA-FEIRA 
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Materiais necessários: Livro didático Integrado, alfabeto móvel, lápis e borracha, áudio 
enviado no grupo. 

 

 Os responsáveis irão apresentar alguns sons (segue o áudio no grupo), para que a 
criança adivinhe quais são (grito, soluço, beijo, canto, espirro). 

 No primeiro momento, a criança apenas irá ouvir e depois brincar de adivinhar que 
sons são esses. As crianças podem ainda imitar cada som e comentar qual parte do 
corpo o produziu. 

 O desafio consiste em fazer uma lista de sons que a criança conseguiu identificar. 
 Para que a criança compreenda a proposta, os responsáveis deverão abrir o livro na 

página 44 e comentar com a criança que cada espaço da tabela deverá ser 
preenchido com atenção de acordo com a sua indicação.  

 

 

 Represente uma das faixas (áudio que está no grupo), por exemplo, a faixa do beijo 
e pergunte como esse som pode ser representado. 

 Utilizando as letras do alfabeto móvel (incluso no material de apoio na apostila) os 
pais irão orientar e ajudar a criança a compor o som: “CHUAC”. 

 Os responsáveis irão pedir para que a criança escreva a sua composição na 
primeira linha da tabela que está na página 44. 

 Em seguida, irão perguntar o que esse som representa. A criança deverá concluir 
que se trata de um beijo. 

 Utilizando, novamente, as letras do alfabeto móvel, deve ser orientada a montar 
essa palavra. 

 Os pais deverão fazer as seguintes perguntas:  
 Como será que faremos para escrever beijo? 
 Com que letra começa “BE”? 
 Você conhece outras palavras que comece com BE? 



 Assim, buscando informações, ajude a criança a compor a palavra e oriente a cópia 
da mesma na segunda coluna da primeira linha na tabela do livro. 

 Por fim, peça a criança que elabore uma pequena cena para representar a situação.  
Exemplo: uma pessoa dando beijo em outra  Esse desenho deverá ser feito na 
terceira coluna da primeira linha. 
Observação: As mesmas orientações devem ser aplicadas para análise e registro 
dos demais sons apresentados: Grito (AAAI); Soluço (IC-IC-IC); Espirro (ATCHIM); 
Canto (LÁ-LÁ-LÁ). 
 
 

 

 

ORIENTAÇÕES DA PÁGINA 45 

 

Materiais necessários: Livro Didático Integrado, canetinhas, giz de cera ou lápis de cor 
(se tiver em casa). 

 

 Nessa página, apresentamos uma informação importante para à criança: Há sons 
que produzimos com nosso corpo com intencionalidade; sobre eles temos controle. 
Essa informação é acompanhada de duas cenas, as quais a criança deve ser 
orientada a analisar.  

 Na primeira cena aparece uma torcida de um time de futebol comemorando um gol. 
 Propor a criança que também produza os sons que aparece na cena. Deve gritar 

EEEH! GOOOL! 
 Incentivar a criança a citar outros sons que poderiam ser produzidos em 

comemoração ao gol do seu time preferido, por exemplo: assoviar. E quando o 
nosso time perde a chance de fazer gol que sons fazemos? 

 Na segunda cena a criança deverá perceber que a plateia está aplaudindo uma 
apresentação: o som das palmas está ali representado. Incentive a criança a 
produzir esse som. 

 Em seguida, pergunte à criança em que situação costumamos bater palmas. Elas 
podem citar: ao cantar “parabéns” em uma festa de aniversário, quando chegamos a 
casa de alguém e não há campainha para tocar. Ressalte que os aplausos são 
usados para expressar momentos felizes; questione: que outros sons podemos 
produzir para expressar alegria?  

 Ainda nessa página a criança irá fazer um desenho para representar os sons que 
produz com o corpo para se expressar. 

  Se necessário, os pais poderão recordar as situações que já exploraram nas 
propostas anteriores: já produziram músicas com os sons do corpo, brincaram com 
os sons do corpo (soluços, beijos, gritos, em outros), perceberam que utilizamos 
diferentes sons para comemorar (as palmas, o assovio, por exemplo).  

 Essas experiências evidenciam o repertório de possibilidades e ajuda a criança a 
identificar outras formas de expressão realizadas com os sons do corpo. Assim, 
terão condições plenas de realizar a atividade proposta. 
 

 



QUINTA-FEIRA 
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Materiais necessários: Livro Didático Integrado 

 

 Nessa página, a criança vai se deparar com uma situação em que os sons do 
corpo são produzidos involuntariamente, sem querer: o soluço. 

 Os responsáveis irão orientar a criança a observar as ilustrações da tirinha e 
os sons que os acompanham. Para isso, deverão ler o conteúdo dos balões 
de fala para a criança. Elas irão perceber que:  

a) No primeiro quadrinho, o cascão e cebolinha estão passeando quando, 
de repente, Cascão começa a soluçar;  

b) No segundo quadrinho, cebolinha tenta ajudar o amigo, dando-lhe um 
susto (como Cascão tem medo de chuva, dizer que vai chover é um 
grande susto para ele); 

c) No terceiro quadrinho, Cebolinha exagera: o susto é muito grande e 
Cascão desmaia. 

 Após a leitura do texto, apresente uma a uma as questões propostas no livro da 
criança:  
 Que som o corpo do Cascão produziu? 
 Isso já aconteceu com você? 
 O plano de Cebolinha deu certo? Por quê? 
 O que você faz quando está com soluço? 

 Em relação à última questão é provável que a criança compartilhe elementos da 
cultura dela, explicando como fazem para parar de soluçar. 

 Leia a informação sobre o soluço apresentada na página do livro da criança. Conte 
aos pequenos que os soluços são contrações involuntárias, ou seja, um 
encolhimento do músculo chamado diafragma. Mostre onde esse músculo se 
localiza no corpo humano: entre o tórax e o abdômen. Comente que existem 
diversas receitas populares para acabar com soluço: beber água, levar um susto, 
cócegas, apertar o dedo, entre outras. Será que alguma delas funciona?  
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Materiais necessários: Livro didático integrado, áudio enviado pela professora, rolo vazio 
de papel-toalha ou papel alumínio, lápis e borracha. 

 Para iniciar a página, comentar com a criança que você colocará um som para ela 
ouvir e que este som é produzido pelo o nosso corpo. Você não deve comentar com 



ela que é o som do coração. Esse áudio está no grupo da turma, enviado pelo 
professor. 

 Colocar o som das batidas do coração. (pedir para a criança prestar a atenção no 
som para poder adivinhar).  Após terminar o áudio, perguntar para criança se ela 
sabe dizer de que som se trata aquele que ela acabou de ouvir.Caso ela ainda não 
saiba, colocar o áudio novamente e ir fazendo perguntas, dando dicas  até que ela 
descubra. 

 Após descobrir que é o som do coração, a criança deverá fazer o registro escrito no 
livro didático. Primeiro você deve perguntar a ela como é esse som (possivelmente 
ela dirá TUM-TUM-TUM) depois, ajudá-la a escrever no primeiro retângulo 
perguntando com que letra ela acha que podemos escrever a palavra em questão. 

(TUM-TUM-TUM) 
 

 Em seguida, ler a segunda pergunta, deixar que a criança responda oralmente e 
ajudá-la a escrever a resposta no segundo retângulo, perguntando com que letra ela 
acha que podemos escrever essa palavra. 

(CORAÇÃO) 
 

 Conversar com a criança sobre a importância coração, perguntar a ela se sabe onde 
ele fica. Com um rolo vazio de papel-toalha ou papel alumínio peça que ela 
posicione um lado no peito de um familiar e o outro próximo a orelha para escutar o 
som do coração. 
 

 Para concluir, pedir para que ela desenhe esse órgão no corpo do boneco que está 
representando o corpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTA-FEIRA 
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Materiais necessários: Livro didático integrado,bexiga. 

Iniciar a página 48 lendo para a criança a primeira parte do livro e brincar com ela, 
deixando que ouça o som do coração dos membros da família. Após ouvir as batidas do 
coração dos familiares explique a ela uma forma de sentir as batidas do próprio coração: 
encostando os dedos sobre os vasos sanguíneos do pescoço e do pulso. Ajude a criança a 
encontrar o local correto para sentir. 

Após essas experimentações, perguntar para a criança como é que o coração produz esse 
som. Depois de ouvir sua resposta, leia a informação sobre o funcionamento desse órgão.  

Sugestão de experiência 
Para compreender melhor, ler e fazer com a criança o experimento que se encontra  no 
final dessa página,  afim de simular as batidas do coração. 
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Materiais necessários:Livro didático integrado, lápis, borracha. 

Ler o primeiro enunciado dessa página e  pedir para a criança: 

1° Para que fique deitada, bem quietinha, relaxando sem falar nada. Quando estiver bem 
calma peça para que coloque os dedos nos vasos sanguíneos do pescoço para sentir as 
batidas do seu coração. Assim que perceber o ritmo do seu coração pergunte se ele está 
rápido ou lento. (espera-se que ela responda que está lento.) 

Ler o enunciado que está no primeiro quadrado e pedir paraa criança desenhar uma linha 
continua com poucas ondulações, representando as batidas do seu coração de forma 
lenta. 

Exemplo de como pode ser desenhado a linha continua com poucas ondulações: 

 

 

2° Agora pedir para a criança pular contando até dez, correr, dançar afim de que ela fique 
bem agitada e novamente peça que coloque os dedos nos vasos sanguíneos do pescoço 
para sentir as batidas do seu coração e pergunte: 

 Houve diferença nas batidas do seu coração? 



 Como ele está agora? Rápido ou lento? (espera-se que a criança diga que está 
muito rápido) 

Ler o enunciado do segundo quadrado e pedir para a criança desenhar o registro gráfico do 
seu coração depois da atividade agitada.  

Exemplo de como pode ser desenhado o registro gráfico do coração após a agitação: 

 

 

 

 

Para saber mais: 
Para encerrar, apresente mais uma pergunta: Por que o coração bate mais rápido quando 
estamos agitados? Após ouvir a criança, comente com ela que o coração é responsável por 
levar oxigênio para todo o corpo; nas atividades envolvendo esforço, o corpo precisa de 
mais oxigênio e, por isso, o coração bate mais rápido para fornecer oxigênio na quantidade 
adequada.  

 

 
Até a próxima semana! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


