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UNIDADE 8: 
FANTÁSTICAS 
INVENÇÕES 

34 Apreciação das imagens que revelam a evolução do 

telefone e composição de uma linha do tempo 

usando os adesivos presentes no material de apoio. 

35 Leitura da legenda que acompanha a imagem do 

primeiro modelo de celular comercializado no 

Brasil. Realização de uma entrevista com um 

familiar que tenha nascido antes de 1990 e registro 

escrito na página.  

36 Leitura dos enunciados da página que revelam 

algumas informações sobre o telefone público. 

Identificação do apelido que o telefone público 

recebeu. 

37 Apreciação das imagens de telefones públicos de 

diferentes localidades de acordo com as 

características do local. Registrar com desenhos, no 

verso da página, sugerindo um formato de suporte 

de telefone público para o município. 

38 
 

Leitura da capa do livro representado na página, 

análise do título do livro. Composição das palavras 

TELEFONE e ELEFANTE e registro escrito dessas 

palavras. Levantamento de hipóteses sobre o 

assunto tratado no livro e identificação de algumas 

páginas do livro presentes no material de apoio. 

Montagem e leitura do trecho do livro. 

 
39 

Leitura do enunciado da página, elencar as palavras 
que geraram confusão no telefone sem fio dos 
animais, registro escrito. Brincadeira: telefone sem 
fio.  

 
40 

Jogo da memória: máquinas voadoras de Santos 

Dumont. Composição e registro escrito da palavra 

AVIÃO. Identificação das semelhanças e diferenças 

entre as imagens de aviões atuais e o modelo 

Demoiselle criado por Santos Dumont. 


