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UNIDADE 8: 

FANTÁSTICAS 
INVENÇÕES 

41 Apreciação das imagens de relógios de pulso e de 

braço e detectar as diferenças e semelhanças entre 

eles. Completar a frase com as palavras destacadas do 

material de apoio. 

42 Leitura do enunciado da página. Sequência numérica, 

completar a ilustração do relógio com os números que 

estão faltando.  Destacar do material de apoio um 

relógio de pulso, colorir e desenhar os ponteiros. 

Brincadeira de faz de conta: pilotar aviões imaginários. 

43 Leitura da hora marcada em cada relógio ilustrado, 

observando as horas de saída e de chegada de cada 

voo e registro numérico da duração de cada um.  

44 Lista dos meios de transporte, conversa sobre os 

ambientes onde circulam. Correspondência entre a 

imagem do meio de locomoção e o nome de cada um. 

45 
 

Conversa sobre os recursos que visam a proteção e o 

cuidado com a vida na utilização dos meios de 

transporte. Leitura do enunciado da página, 

observação das fotografias dos meios de transporte. 

Identificação dos equipamentos de segurança de cada 

um e registro escrito. 

46 
 

Completar as ilustrações desenhando o que está 
faltando nos meios de transporte. Observação das 
semelhanças e diferenças entre eles. 

47 
 

Identificar entre as figuras geométricas qual delas é 

semelhante ao formato das rodas usadas nos meios de 

transporte e colorir. Registro com desenhos. 

48 Completar as lacunas do poema Infância com os 
cartões disponíveis no material de apoio, observando 
que o segredo desse poema é a composição de versos 
com rimas. Leitura do poema e identificação dos 
brinquedos com rodas que foram citados. Ilustração 
desses brinquedos. Jogo: silabox. 


