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UNIDADE 8: 
FANTÁSTICAS 
INVENÇÕES 

49 Leitura do enunciado da página, composição de sílabas 

para formar o nome de um meio de transporte que 

também é considerado um brinquedo pelas crianças. 

Contagem e registro do número de sílabas e letras da 

palavra composta. 

50 Observação e análise da ilustração retratada na página. 

Observar os números presentes na ciclovia ilustrada e 

conversar sobre o significado desses números que 

indicam a quilometragem. Apresentação dos 

questionamentos da página e registro. 

51 Observação e análise das bicicletas ilustradas na 

página. Contagem das rodas das bicicletas de acordo 

com os questionamentos propostos no livro e registro 

numérico.   

52 Observação dos elementos que compõem o gráfico. 

Análise e registro da quantidade de indicações que o 

brinquedo mais e menos citado recebeu e do número 

de participantes que revelaram sua preferência por 

meio do gráfico. 

53 
 

Leitura do enunciado da página sobre as tecnologias 

que ajudam as pessoas com deficiências. Jogo: liga-

pontos de acordo com a sequência numérica. Registro 

escrito completando a palavra CADEIRA DE RODAS. 

54 
 

Observação das ilustrações da página sobre outras 
tecnologias assistivas. Completar as imagens 
destacando os adesivos disponíveis no material de 
apoio. Conversa sobre cada recurso e sua função. 

55 
 

Leitura da tirinha da turma da Mônica, interpretação 

do texto por meio de questionamentos presentes na 

página. Imaginar um novo invento criado pelo 

Franjinha e dar continuidade à história desenhando no 

verso da página. 

56 Leitura do enunciado da página.  Pensar em alguma 
invenção que ainda não existe e é necessária para 
facilitar a vida das pessoas. Elaborar um esboço da 
nova invenção e registrar o nome dela nessa última 
página do livro. 
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