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APRESENTAÇÃO
Estimados professores,

Cara professora e caro professor cearense,

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará –
SEDUC, por meio da Secretaria Executiva de Cooperação
com os Municípios, através da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios para o Desenvolvimento da
Aprendizagem na Idade Certa (COPEM), tem a satisfação
de continuamente elaborar ações e políticas que contribuam com o aprimoramento do ensino-aprendizagem e
com a elevação da qualidade da educação ofertada no
Ensino Fundamental.
Sendo assim, na busca de somar esforços, a Secretaria Executiva de Cooperação com os Municípios estabeleceu parceria com a Associação Nova Escola em prol
da produção de materiais cada vez mais adequados ao
princípio do apoio ao professor para o melhor desenvolvimento de nossos estudantes. Dessa forma SEDUC,
Associação Nova Escola, consultores, técnicos e professores, com muita responsabilidade, esforço, empenho
e dedicação trabalham nesse intuito para oferecer um
material que promova o direito de aprendizagem das
crianças na idade certa.
Diante dessa missão que norteia sempre o trabalho
e no intuito de contribuir com o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos da rede pública cearense, a
COPEM traz o presente material, idealizado à luz do Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC). Construído por professores cearenses, com ênfase na valorização da cultura do Ceará, esperamos que docentes e
discentes estabeleçam um vínculo com o referido material, colaborando para que o ato de ensinar e aprender
seja mais satisfatório.
Por fim, todos os elementos aqui agregados têm como
objetivo precípuo subsidiar o trabalho docente e cooperar efetivamente no desenvolvimento de nossos estudantes, com vistas a uma educação que oportunize a todos a mesma qualidade de ensino, com um aprendizado
mais significativo e equânime.

Este material nas suas mãos é especial. Ele concretiza
nosso desejo de apoiar sua prática e é a maneira que encontramos de estar ao seu lado em diferentes momentos.
Antes mesmo de estar em frente à classe, quando
você prepara a rotina da semana, considerando o que os
alunos já sabem e o quanto cada um precisa avançar. Enquanto as atividades acontecem e sua atenção está voltada para os aprendizados necessários nos anos iniciais,
como leitura, escrita, primeiras noções sobre o tempo e
o espaço e diferentes estratégias de contagem. Depois
que todos vão embora e é preciso pensar como manter
a família próxima. E quando os portões da escola se fecham, começa tudo de novo e o planejamento precisa
ser revisto. Em todos esses momentos, você não está só.
Estão com você os mais de 600 professores e especialistas que contribuíram para a criação e escrita das propostas desde o projeto Planos de Aula Nova Escola. Também
te acompanham 19 educadores dos seguintes municípios
cearenses: Fortaleza, Choró, Coreaú, Quixadá, Quixeramobim, Maranguape, Assaré, Campos Sales, Umari, Aquiraz,
Barreira, Itapipoca, Horizonte, Tianguá, Meruoca e Camocim, que trouxeram suas experiências e histórias para
adaptar as aulas à identidade cultural do estado e ao Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC).
O conteúdo foi feito de professor para professor porque, para nós da Nova Escola, são esses os profissionais
que entendem como criar, diariamente, as situações e
atividades ideais de ensino e aprendizagem. E nós temos em comum o mesmo objetivo: queremos fortalecer
os educadores para que todos os alunos cearenses, sem
exceção, aprendam, se desenvolvam e tenham a mais
bonita trajetória pela frente.
Que este livro seja o seu companheiro em todos os
dias de trabalho.
Estamos de mãos dadas nesse desafio diário e encantador. Vamos juntos?

Márcio Pereira de Brito
Secretário Executivo de Cooperação
com os Municípios

Equipe Associação Nova Escola
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1 USAR LETRA
MAIÚSCULA?

1
QUANDO USAR LETRA
MAIÚSCULA?

HABILIDADES DO DCRC
EF02LP01

1
QUAL LETRA USAR?

AULA

Utilizar, ao produzir o texto, grafia
correta de palavras conhecidas
ou com estruturas silábicas já
dominadas, letras maiúsculas em
início de frases e em substantivos
próprios, segmentação entre
as palavras, ponto final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação.

OBSERVE AS LISTAS A SEGUIR.
LISTA 1

LISTA 2

Bete

bailarina

Zé

aviador

Carlos

batata

Juca

ator

Camila

música

Patrícia

lápis

CONVERSE COM OS COLEGAS E RESPONDA ÀS QUESTÕES.
A. POR QUE ESSAS PALAVRAS FORAM SEPARADAS EM DUAS LISTAS?

Sobre esta proposta
Essa habilidade apresentada na BNCC envolve diferentes
conhecimentos gramaticais. Para a descoberta das regularidades de uso da letra maiúscula deve ser utilizada a análise
das ocorrências nos nomes da turma e nos textos lidos pelo
professor, acompanhado pelo grupo, ou nos textos lidos de
forma autônoma pelos estudantes. Os conhecimentos sobre
a convenção ortográfica, ao longo dos anos, podem prever o
uso do dicionário, além de orientar o ensino de procedimentos, como: rever a escrita para conferir a ortografia; recorrer
a fontes confiáveis; anotar as regularidades observadas etc.
Para as atividades do bloco, é necessário que a turma já tenha um conhecimento sistematizado da existência de diferentes tipos de letras (caixa alta, impressa, minúscula e cursiva), pois, enquanto os alunos escrevem apenas com letras
maiúsculas, refletir a respeito do emprego das maiúsculas e
minúsculas não faz sentido. Tão logo consigam traçar a letra
cursiva com agilidade, essa reflexão começa a se tornar possível, principalmente se o propósito for ajudá-los a usar as
maiúsculas nos textos que produzem. Também é necessário
que os estudantes já tenham tido um contato inicial com o
conteúdo trabalhado aqui (uso de letra maiúscula); portanto,
no momento da introdução, as reflexões servirão para retomar o conhecimento aprendido anteriormente por eles, para
que durante o desenvolvimento possam fixar de forma lúdica
as reflexões já realizadas.
Para saber mais
BECHARA, E. O novo acordo por dentro e por fora
(conclusão). Academia Brasileira de Letras. Disponível em:
www.academia.org.br. Acesso em: 25 fev. 2021.
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Formulário ortográfico. Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em: 20
fev. 2021.
FREY-STREIFF, M. “A notação de melodias extraídas das
canções populares”. In: SINCLAIR, H. (Org.) A produção de
notação na criança: linguagem, número, ritmos e melodias.
São Paulo: Autores Associados, 1990.
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B. VOCÊ PERCEBEU ALGUMA DIFERENÇA ENTRE AS PALAVRAS?
EXPLIQUE.
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C. COMPARE AS DUAS LISTAS E REFLITA: HÁ ALGUMA DIFERENÇA NA
FORMA COMO ESSAS PALAVRAS FORAM ESCRITAS? QUAL?

D. COMO NOMEAR AS PRIMEIRAS LETRAS DAS PALAVRAS DA LISTA 1?

PRATICANDO
LEIA O POEMA DE PEDRO BANDEIRA E RESPONDA ÀS QUESTÕES COM UM
COLEGA.
O QUE É QUE EU VOU SER?

O que é que eu vou ser?

BETE QUER SER BAILARINA,
ZÉ QUER SER AVIADOR.
CARLOS VAI PLANTAR
BATATA,
JUCA QUER SER UM ATOR.
CAMILA GOSTA DE MÚSICA.
PATRÍCIA QUER DESENHAR.
UMA VAI PEGANDO O LÁPIS,
A OUTRA PÕE-SE A CANTAR.
MAS EU NÃO SEI SE VOU SER
POETA, DOUTORA OU ATRIZ.
HOJE EU SÓ SEI UMA COISA:
QUERO SER MUITO FELIZ!

Bete quer ser bailarina,
Zé quer ser aviador.
Carlos vai plantar batata,
Juca quer ser um ator.
Camila gosta de música.
Patrícia quer desenhar.
Uma vai pegando o lápis,
a outra põe-se a cantar.
Mas eu não sei se vou ser
poeta, doutora ou atriz.
Hoje eu só sei uma coisa:
Quero ser muito feliz!

PEDRO BANDEIRA

Pedro Bandeira

FONTE: BANDEIRA, P. POR ENQUANTO SOU PEQUENO. SÃO PAULO: MODERNA, 2002.
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DESAFIO:

A. QUE TIPO DE TEXTO É ESSE?

MINHA MÃE GANHOU UMA ROSA.
MINHA PRIMA ROSA GOSTA DE LER.
Minha mãe ganhou uma rosa.
Minha prima Rosa gosta de ler.

B. COMO VOCÊ CHEGOU A ESSA CONCLUSÃO?

ESCREVA AS PALAVRAS ENCONTRADAS A SEGUIR:

C. QUAL É O TEMA DO TEXTO?

D. POR QUE ALGUMAS LETRAS FORAM ESCRITAS COM UMA COR
DIFERENTE?

O QUE APRENDEMOS HOJE?

E. POR QUE OS NOMES APARECEM COM LETRAS MAIÚSCULAS NAS
DUAS VERSÕES DO POEMA?

QUANDO USAMOS LETRAS MAIÚSCULAS?

F. POR QUE TODAS AS FRASES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA VERSÃO
DO POEMA COMEÇAM COM LETRA MAIÚSCULA?
ESCREVA DOIS EXEMPLOS DE PALAVRAS QUE SÃO ESCRITAS COM
LETRA:
⊲ MAIÚSCULA

RETOMANDO
VOCÊ JÁ PERCEBEU QUE ALGUMAS PALAVRAS PODEM APARECER COM
A PRIMEIRA LETRA ESCRITA DE FORMAS DIFERENTES, ORA USANDO LETRA
MAIÚSCULA, ORA USANDO LETRA MINÚSCULA.

⊲ MINÚSCULA

LEIA E OBSERVE AS FRASES A SEGUIR. IDENTIFIQUE AS PALAVRAS QUE
APARECEM COM LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS.

8
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AULA 1 - PÁGINA 6

QUAL LETRA USAR?
Objetivos de aprendizagem
⊲ Descobrir algumas regularidades da utilização de letra maiúscula em uma lista de palavras, em um texto
escrito e em algumas frases, focando em substantivos
próprios e no início de frases para que os estudantes
possam iniciar reflexões contextualizadas sobre os
usos de letras maiúsculas e minúsculas.
Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização)
Materiais
⊲ Lista de palavras em letra cursiva e de imprensa.
Dificuldades antecipadas
Os alunos podem apresentar dificuldades ao relacionar
os diferentes formatos das mesmas letras (cursivas com
caixa alta, por exemplo) ou em compreender o que são
nomes próprios, o que pode gerar dúvidas no momento da
escolha do uso de letra maiúscula ou minúscula.
Orientações
Para esta atividade, é necessário que a turma já tenha
um conhecimento sistematizado da existência de diferentes tipos de letras (caixa alta, impressa minúscula e

L ÍNGUA P ORTUGUESA
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cursiva). Tão logo consigam traçar a letra cursiva com agilidade, a reflexão a respeito do emprego das maiúsculas e
minúsculas torna-se possível, principalmente se o propósito for ajudar os estudantes a usar o que foi aprendido nos
textos que produzem. Caso os alunos tenham dificuldades
no reconhecimento de letra cursiva, você pode utilizar a
atividade: “Descobrindo as letras maiúsculas e minúsculas em nomes próprios e em início de frases”, disponível
no caderno do aluno.
Organize a turma em formato de meia lua para que os
estudantes visualizem melhor o quadro ou a projeção e
interajam. Durante as atividades propostas para esta aula,
os alunos deverão refletir de forma individual em alguns
momentos e, posteriormente, compartilhar as conclusões
com a turma.
Explore com os alunos as duas listas de palavras disponíveis no caderno do aluno: uma apresenta nomes
próprios e a outra, nomes comuns. Para isso, utilize as
palavras do texto que será trabalhado na etapa de desenvolvimento mescladas com outras palavras que os alunos
tenham familiaridade.
Peça aos alunos que observem as duas listas, conversem com os colegas e respondam às perguntas a seguir:
⊲ Por que vocês acham que o professor separou essas palavras em duas listas?
⊲ Vocês conseguem perceber algumas diferenças entre
elas? Quais? Espera-se que os alunos consigam identificar que a lista 1 é composta de nomes de pessoas e
de lugares e que a lista 2 traz nomes comuns, ainda que
não utilizem a nomenclatura formal.

–7–

⊲ Comparando as duas listas, vocês percebem alguma di-

ferença na forma como essas palavras foram escritas?
Espera-se que os alunos digam que sim e comentem sobre o uso da letra maiúscula e minúscula. Confirme ou
conteste as hipóteses dos alunos e explique que, durante a aula, eles compreenderão melhor o uso das letras.
⊲ Pergunte também se eles conhecem o nome que se dá
para o tipo de letra que inicia as palavras da lista 1 e,
caso não conheçam, diga que são as maiúsculas, fazendo a contraposição com as minúsculas.

2
MAIÚSCULA OU MINÚSCULA?

AULA

AGORA VAMOS LER UMA TIRINHA. VOCÊ CONHECE ESSE TIPO DE TEXTO?
ONDE COSTUMA ENCONTRÁ-LO?

DISPONÍVEL EM: HTTPS://TIRASARMANDINHO.TUMBLR.COM/. ACESSO EM 20 FEV. 2021.

PRATICANDO

VOCÊ CONHECE O PERSONAGEM DA TIRINHA? QUAL É O NOME DELE?

Orientações
Transcreva no quadro as duas versões do poema que
estão no caderno do aluno, para que possam sanar dúvidas pontuais. Destaque as letras maiúsculas com uma
cor diferente.
Solicite-lhes que, juntos, leiam em voz alta o texto.
Posteriormente, trabalhe com a interpretação do poema,
fazendo perguntas, como:
⊲ Qual é o tema do texto?
⊲ Vocês sabem que tipo de texto é esse?
Espera-se que os alunos identifiquem que se trata de
um poema, justificando a resposta com a composição em
versos, o uso de rimas ou da melodia obtida no momento
da leitura em voz alta, por exemplo. Espera-se também
que digam que o poema fala sobre profissões que algumas crianças querem ter quando crescer.
Posteriormente, foque nas aparições das letras maiúsculas com perguntas como:
⊲ Por que vocês acham que algumas letras foram escritas
na cor vermelha?
Alguém saberia identificar os motivos?
Espera-se que os alunos reconheçam que as letras em
destaque são as maiúsculas e digam que elas foram utilizadas em nomes próprios ou no início de um novo período,
já que a frase anterior sempre termina com um ponto.
Foque nos nomes próprios, questionando os estudantes
com perguntas como:
⊲ Por que os nomes das crianças aparecem com letras
maiúsculas nas duas versões do poema? Espera-se que
os alunos respondam que nomes de pessoas são escritos com letra inicial maiúscula.
⊲ Por que será que as frases da primeira e da segunda
versão do texto (aponte para os textos) começam com
letra maiúscula?
Dê um tempo para que os alunos pensem e troquem informações com os colegas. Espera-se que eles percebam
que as frases de um texto devem ser iniciadas com letra
maiúscula. Confirme ou conteste as respostas dos alunos
e contextualize o uso de “Uma” e “Mas” no poema: diga
que, após um ponto final, dá-se início a uma nova frase, e,
portanto, é necessário o uso das letras maiúsculas.
Aproveite o ponto de interrogação que finaliza o texto para evidenciar que, se o texto tivesse uma frase a
mais, a primeira palavra deveria ser iniciada com letra

OBSERVE AS FRASES E RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR:
1. A mãe queria falar com Armandinho
Armandinho.
2. No museu, vi uma armadura antiga.

POR QUE NA FRASE 1 A PALAVRA ARMANDINHO FOI ESCRITA COM LETRA
MAIÚSCULA?
POR QUE NA FRASE 2 A PALAVRA ARMADURA FOI ESCRITA COM LETRA
MINÚSCULA?
SE A FALA DE ARMANDINHO NO ÚLTIMO QUADRINHO FOSSE ESCRITA
COM LETRA CURSIVA, QUAL PALAVRA LEVARIA LETRA MAIÚSCULA? POR
QUÊ?
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maiúscula, pois, assim como viram no caso do ponto final, o ponto de interrogação também finaliza uma frase.
Retome o que aprenderam até aqui e questione:
⊲ Até agora, vimos que as letras maiúsculas podem ser
utilizadas em dois momentos. Alguém poderia me dizer
quais são? Espera-se que os alunos digam que as letras
maiúsculas são usadas no início de nomes de pessoas,
em início de frases.

RETOMANDO
Orientações
Nesta atividade, os alunos deverão ler as frases e
identificar o par a ser analisado, mediante orientação do
professor. Escreva as frases no quadro e diga aos alunos
que eles participarão de um desafio. Oriente a atividade
dizendo:
⊲ Vocês deverão ler as frases e pensar no motivo que faz
uma palavra com a mesma pronúncia aparecer com a primeira letra de forma diferente (maiúscula e minúscula).
⊲ Qual é essa palavra? Alguém poderia me dizer? Espera-se que os alunos identifiquem que as palavras de mesma pronúncia são Rosa/rosa.
Dê um tempo para as reflexões dos alunos e peça-lhes que, à medida que forem terminando, levantem
as mãos sem atrapalhar os colegas. Espera-se que os
alunos consigam perceber (ainda que não utilizem essa
nomenclatura) a relação de substantivos comuns e próprios. Peça-lhes que o primeiro estudante explique as
conclusões aos demais. Espera-se que ele perceba que,
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em um dos casos, a palavra rosa se refere a uma flor e,
no outro, Rosa é o nome de uma menina. Pergunte se
todos concordam e, se for necessário, faça as correções
adequadas. Para finalizar o trabalho com essas frases,
questione ainda o motivo de “Minha” aparecer com letra
maiúscula. Espera-se que os estudantes digam que isso
ocorre, porque a palavra, em ambos os casos, ocorre no
início das frases.

PRATICANDO
LEIA AS FRASES A SEGUIR E DISCUTA COM O COLEGA EM QUAIS DELAS
CADA UMA DAS PALAVRAS DO QUADRO DEVERÁ SER ESCRITA.
Rosa

Íris

Argentina

rosa

íris

argentina

QUANDO CRESCER, QUERO MORAR NA ____________________.

Depois, pergunte aos alunos:
⊲ Vamos relembrar o que aprendemos hoje?
⊲ Quando utilizamos as letras maiúsculas? Espera-se que
os alunos respondam que utilizamos as letras maiúsculas no início de nomes de pessoas e de países e também
em início de frases.
Registre as conclusões em uma cartolina e depois solicitea aos estudantes que digam dois exemplos de palavras que levem letra maiúscula, como nome de pessoas
e de países. As crianças devem registrar no caderno do
aluno. Deixe o cartaz exposto na sala para que todas
possam consultá-lo sempre que apresentarem dúvidas.

A ____________________ FOI À ESCOLA HOJE MUITO FELIZ, PORQUE
ERA DIA DO BRINQUEDO.
NA AULA DE CIÊNCIAS, APRENDI QUE PUPILA E _________________ SÃO
PARTES DO OLHO.
PAPAI, NASCEU A MINHA PRIMEIRA ____________________!
A NOVA ALUNA DA ESCOLA É ____________________.
A MINHA TIA ____________________ É MUITO LEGAL!

RETOMANDO
VERDADEIRO OU FALSO?
LEIA AS FRASES E PINTE DE VERDE SE ELA FOR VERDADEIRA E DE
VERMELHO SE FOR FALSA.
NOMES DE PESSOAS SÃO ESCRITOS COM LETRAS MINÚSCULAS.
USA-SE LETRA MAIÚSCULA QUANDO SE ESCREVE O NOME DE PAÍSES,
COMO BRASIL.
DEPENDENDO DA FRASE, A PALAVRA ROSA PODE SER ESCRITA COM
LETRA MAIÚSCULA OU MINÚSCULA.

AULA 2 - PÁGINA 10

SÓ SE USA LETRA MAIÚSCULA NO INÍCIO DE UMA FRASE QUANDO
ELA COMEÇA COM O NOME DE UMA PESSOA.
11
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Objetivos de aprendizagem

⊲ Os alunos devem ser capazes de, por meio de algumas

dinâmicas, escolher qual é a letra adequada para os
substantivos propostos.
Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização).
Materiais
⊲ Lápis de cor.
⊲ Folhas brancas ou em duas cores diferentes para confecção das fichas com as letras M e m.
⊲ Tesoura sem ponta.
Dificuldades antecipadas
Os alunos podem apresentar dificuldades ao relacionar
os diferentes formatos das mesmas letras (cursivas maiúsculas, por exemplo) ou em compreender o que são nomes
próprios, o que pode gerar dúvidas no momento da escolha do uso de letra maiúscula ou minúscula.
Orientações
Inicie a atividade com a turma organizada em duplas
para facilitar a atividade em grupo proposta no desenvolvimento. Explore a tirinha e pergunte se os alunos já
tinham visto esse tipo de texto em algum lugar e onde. Os
alunos podem dizer que já viram tirinhas em livros, revistas e jornais. Solicite a três voluntários que leiam a tirinha.
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Posteriormente, focando no conteúdo abordado nesta
aula, pergunte à turma:
⊲ Vocês conhecem o personagem da tirinha?
⊲ Qual é o nome dele?
Caso os alunos não o conheçam, apresente o personagem Armandinho.
Leia as duas frases e as palavras destacadas. Pergunte
por que uma está escrita com letra maiúscula e a outra
com letra minúscula. Os alunos devem perceber que a palavra escrita com maiúscula é o nome de Armandinho, ou
seja, um nome próprio, e a escrita com letra minúscula,
armadura, é um objeto, ou seja, um nome comum.
Pergunte à turma se alguém lembra o outro uso que
fazemos da letra maiúscula. Espera-se que os alunos tenham compreendido que a letra maiúscula também é utilizada no início de frases. Corrija ou confirme as hipóteses
dos estudantes e pergunte:
⊲ Se a fala de Armandinho no último quadrinho fosse
escrita com letra cursiva, quais palavras levariam letra maiúscula? Espera-se que a turma identifique que
“Hoje” deve levar letra maiúscula e que os estudantes
sejam capazes de justificar esta resposta.
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PRATICANDO

3
CORRIGINDO UM TEXTO: LETRA MAIÚSCULA
OU MINÚSCULA?

AULA

VAMOS BRINCAR COM PALAVRAS, LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS?

NOMES

TEMAS

LETRAS

KSUSHAART

Orientações
Como forma de exercitar o uso da letra maiúscula, os
estudantes, em duplas, deverão escolher palavras para
completar as lacunas presentes nas frases da atividade.
No decorrer da atividade, passe entre as duplas para
verificar se os alunos estão com dificuldades e, se necessário, anote os pontos que deverão ser trabalhados de
forma mais detalhada.
Após a realização da atividade, faça a correção de duas
frases com todo o grupo. Uma sugestão para a correção
é entregar para cada dupla um cartão de cada cor, aqui
usaremos cartões verdes, com um dos lados com a letra
m minúscula, para sinalizar as respostas minúsculas, e
vermelhos, com um dos lados com a letra M maiúscula,
para sinalizar as respostas maiúsculas. As cores são opcionais. Para a montagem dos cartões, você pode, em
uma aula anterior ou como atividade antecipatória, solicitar aos alunos que desenhem e cortem quadrados em
papéis coloridos ou mesmo desenhem dois quadrados
em folhas brancas, pintem e recortem, escrevendo no
meio, em um dos lados dos cartões, as letras solicitadas.
Solicite a ajuda de um voluntário para ler a primeira
frase da atividade já dando a resposta. Espera-se que
o estudante leia a frase com o seguinte complemento:
“Quando crescer, quero morar na Argentina”. Antes de
ele dizer se a letra que ele colocou foi maiúscula ou
minúscula, peça ao grupo que levante o cartão com a
forma que eles acreditam que a palavra Argentina deve
ser escrita – isto é, levantar o cartão verde se acharem
que é com minúscula ou o vermelho se acharem que é
com maiúscula. Logo após o compartilhamento da resposta, peça à criança que leu a frase que diga se ela
escreveu com maiúscula ou minúscula, justificando a
escolha. Espera-se que ela diga que, na primeira frase,
Argentina é o nome de um país, e, portanto, a palavra
deve ser escrita com letra inicial maiúscula. Confronte
essa justificativa/resposta com a opinião do grande grupo, corrigindo se necessário. Os itens restantes deverão
ser corrigidos por você em momento posterior, de forma
mais minuciosa (note que para as frases de número 2 e 6
há duas alternativas de respostas. Para a frase 2, temos:
“A Rosa foi à escola hoje muito feliz, porque era dia do
brinquedo” ou “A Íris foi à escola hoje muito feliz, porque
era dia do brinquedo”; já para a 6, temos: “A minha tia
Íris é muito legal!” ou “A minha tia Rosa é muito legal!”).
Solução da atividade:
Quando crescer, quero morar na Argentina.
A Rosa/Íris foi à escola hoje muito feliz, porque era dia
do brinquedo.

REGRAS DO JOGO
1. DO PRIMEIRO POTE, SERÃO SORTEADOS OS NOMES DE QUATRO
ALUNOS.
2. CADA UM DEVE RETIRAR DO SEGUNDO POTE UM TEMA PARA A
RODADA.
3. DO TERCEIRO POTE, DEVE SER RETIRADA UMA LETRA DO ALFABETO.
4. OS ALUNOS SORTEADOS DEVEM ESCREVER UMA PALAVRA NO
QUADRO COM BASE NA LETRA E NO TEMA SORTEADOS.
5. OS OUTROS ALUNOS DEVEM COMPLETAR A TABELA DO CADERNO
COM AS PALAVRAS QUE OS COLEGAS ESCREVEREM NO QUADRO.
6. DEPOIS QUE OS QUATRO ALUNOS TIVEREM ESCRITO AS PALAVRAS
NO QUADRO, SERÁ INICIADA UMA NOVA RODADA.
NOME DE PAÍS OU
CIDADE

NOME DE
PESSOA
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Na aula de Ciências, aprendi que pupila e íris são partes do olho.
Papai, nasceu a minha primeira rosa!
A nova aluna da escola é argentina.
A minha tia Íris/Rosa é muito legal!

RETOMANDO
Orientações
Para o fechamento da aula, peça aos alunos que, ainda em duplas, leiam as afirmativas e pintem de verde as
verdadeiras e de vermelho, as falsas.
Frases verdadeiras:
⊲ Usamos letra maiúscula quando vamos escrever o nome
de países, como Brasil.
⊲ Dependendo da frase, a palavra Rosa pode ser escrita
com letra maiúscula ou minúscula.
Frases falsas:
⊲ Nomes de pessoas são escritos com letras minúsculas.
⊲ Só usamos letra maiúscula no início de uma frase quando a frase começa com o nome de uma pessoa.
Depois de cada resposta dada pela turma, comente
cada questão. Quando a frase for falsa, justifique a resposta para os estudantes.
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AULA 3 - PÁGINA 12

CORRIGINDO UM TEXTO: LETRA
MAIÚSCULA OU MINÚSCULA?

REFLITA E RESPONDA:
⊲ OS COLEGAS ESCREVERAM AS PALAVRAS CORRETAMENTE?
SIM

Objetivos de aprendizagem
⊲ Revisar, em um texto escrito pelo colega, os usos das
letras maiúsculas e minúsculas.
Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização).
Materiais
⊲ Três potes, copos ou canecas.
⊲ Três etiquetas com as seguintes palavras: NOMES, TEMAS e LETRAS.
⊲ Fichas com o nome dos alunos da turma.
⊲ Fichas com os seguintes dizeres: Nome de país ou cidade, Nome de pessoa, Nome de objeto e Nome de
animal.
⊲ Fichas com as letras do alfabeto.
Dificuldades antecipadas
Dificuldade de compreender o que são nomes próprios,
o que pode gerar dúvidas no momento da escolha do uso
de letra maiúscula ou minúscula e dificuldade para compreender a utilização da letra maiúscula no início de frases em nomes comuns.
Orientações
Os alunos deverão ser organizados em duplas. Para
formá-las, considere o conhecimento dos alunos sobre
o conteúdo abordado, identificando as crianças que demonstram familiaridade com o tema e as que apresentam
dificuldades.
Disponibilize em uma mesa os três recipientes (um para
as fichas com os nomes dos estudantes; um para os temas
e outro com as letras do alfabeto). Mediante sorteio, quatro crianças por vez deverão inserir no quadro palavras do
tema que sortearam que se iniciem com a letra também sorteada. Previamente, você deverá dividir o quadro em quatro
colunas, uma para cada comando sorteado. A sugestão,
aqui, é usar apenas parte do alfabeto, já que, na língua portuguesa, não é comum o uso de H, K, W, X, Y ou ‘Z’ como
letras iniciais em grande parte dos temas aqui propostos; se
sorteadas, essas letras poderão gerar dúvidas nas crianças
e dificuldades na realização da atividade.
Explique a atividade
⊲ Hoje vamos fazer uma atividade para relembrar os usos
das letras maiúsculas e minúsculas. Eu tirarei deste
pote quatro nomes de alguns de vocês. Depois, quem
vier aqui na frente participar da atividade, deverá retirar
de outro pote o tema da palavra que irá escrever.

NÃO

⊲ EM QUAIS TEMAS FORAM UTILIZADAS LETRAS MAIÚSCULAS? POR
QUÊ?

PRATICANDO
VAMOS ESCREVER?
PRIMEIRA PARTE
SORTEIE TRÊS TEMAS DO POTE E ESCREVA-OS NOS ESPAÇOS A SEGUIR:

ESCREVA UM PEQUENO TEXTO UTILIZANDO PALAVRAS QUE SIGAM OS
COMANDOS RETIRADOS DO POTE. USE AS PERGUNTAS ABAIXO PARA GUIAR
A ESCRITA DAS FRASES:
⊲ QUEM?
⊲ O QUÊ?

⊲ QUANDO?
⊲ POR QUÊ?

⊲ ONDE?

VAMOS COMEÇAR?

13
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⊲ Depois farei outro sorteio, agora da letra que as crian-

ças que estiverem aqui na frente utilizarão para iniciar
suas palavras. Por exemplo, se no primeiro sorteio,
eu retirar os nomes Maria Eduarda, Pedro, Lucas e
Raíssa do pote, eles deverão retirar uma palavra do
segundo pote.
⊲ Se Maria Eduarda retirar o tema “nome de país ou cidade”, ela deverá escrever no quadro uma palavra que
seja um nome de país ou cidade; da mesma forma, se
Pedro retirar do pote o tema “nome de pessoa”, ele deverá escrever no quadro um nome de pessoa. Mas, para
escolher a palavra, deverão esperar o terceiro sorteio.
⊲ Se eu retirar do terceiro pote a letra B, Maria Eduarda
deverá escrever no quadro no lugar adequado, o nome
de um país ou de uma cidade que comece com a letra
B; da mesma forma, Pedro deverá escrever um nome de
pessoa que comece com a letra B. Depois que eu falar
“valendo”, vocês terão até um minuto para escrever a
palavra.
⊲ Se depois de 30 segundos o aluno não conseguir lembrar de nenhum nome, poderá pedir ajuda a um colega.
Enquanto os estudantes estiverem escrevendo no quadro, os outros poderão completar a tabela presente no
caderno do aluno.
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Depois de duas rodadas, tendo em vista o tempo sugerido nesta etapa, inicie a correção das palavras com todo o
grupo. Espera-se que as crianças tenham escrito os nomes
de países, cidades ou pessoas com letras iniciais maiúsculas e os nomes de objetos ou animais com letras iniciais
minúsculas. Focando nas palavras inseridas no quadro,
pergunte ao grupo:
⊲ As respostas dos colegas estão escritas de forma correta? Espera-se que os estudantes corrijam ou confirmem as respostas do quadro. Espera-se também que,
caso haja alguma palavra com uso inadequado de letra
maiúscula ou minúscula, as crianças consigam perceber
e corrigir os erros.
⊲ Além de nomes de pessoas e nome de lugares, onde
se deve usar letra inicial maiúscula? Espera-se que as
crianças relembrem que as letras maiúsculas também
devem ser utilizadas em início de frase. Caso nenhuma
criança cite essa utilização, diga uma frase e, trabalhando oralmente, questione-as sobre o uso de maiúsculas
na frase. É esperado que as crianças afirmem que se
usa letra maiúscula na primeira letra da primeira palavra de uma frase.

SEGUNDA PARTE
TROQUE SEU TEXTO COM UM COLEGA E REVISE O QUE ELE ESCREVEU.
LEIA O TEXTO DELE E VERIFIQUE SE AS LETRAS MAIÚSCULAS FORAM
COLOCADAS NOS LUGARES CORRETOS.
RESPONDA ÀS PERGUNTAS A SEGUIR SOBRE O TEXTO:
⊲ QUAL É O NOME DO COLEGA?

ANALISE AS PALAVRAS QUE O COLEGA ESCREVEU E OBSERVE:
⊲ HÁ ALGUMA PALAVRA ESCRITA COM LETRA MAIÚSCULA QUE
DEVERIA SER ESCRITA COM LETRA MINÚSCULA?
⊲ HÁ ALGUMA PALAVRA ESCRITA COM LETRA MINÚSCULA QUE
DEVERIA SER ESCRITA COM LETRA MAIÚSCULA?
ESCREVA, A SEGUIR, AS PALAVRAS QUE VOCÊ ACHA QUE PRECISAM DE
CORREÇÃO:

RETOMANDO
VAMOS AVALIAR OS TEXTOS?
CONVERSE COM OS COLEGAS E PERGUNTE A ELES:
⊲ VOCÊ GOSTOU DE ESCREVER SEU TEXTO?
⊲ VOCÊ ACHOU O TEXTO DO COLEGA CRIATIVO?
⊲ VOCÊ TEVE MAIS DIFICULDADES PARA CRIAR UM TEXTO OU PARA
CORRIGIR O TEXTO DO COLEGA?
AGORA, COMPLETE A TABELA.
⊲ NA COLUNA A, ESCREVA AS PALAVRAS DO SEU TEXTO QUE SEMPRE
DEVEM APARECER COM LETRA INICIAL MAIÚSCULA.

PRATICANDO

14

Orientações
O desenvolvimento desta proposta será dividido em
duas etapas. Na primeira, cada criança construirá um
texto individualmente, usando temas sorteados (nome de
objeto, nome de animal, nome de pessoa, nome de país
ou cidade), escolhendo uma palavra para cada tema,
que deverá ser inserida em seu texto escrito.
Para trabalhar a letra maiúscula no início de frases,
é necessário orientar a construção de um texto com no
mínimo duas frases; por outro lado, para que o estudante
revisor não fique sobrecarregado, diga às crianças que
elas deverão escrever no máximo cinco frases. Além
disso, para que os textos sejam bem construídos, peça
às crianças que, antes da escrita, reflitam sobre as cinco perguntas que norteiam a elaboração de uma frase
completa:
1. Quem?
2. O quê? (Fez o quê?)
3. Quando?
4. Por quê?
5. Onde? (não necessariamente nesta ordem)
Você pode escrever essas perguntas norteadoras no
quadro para que as crianças as consultem durante o momento de produção textual.
Na segunda etapa, cada estudante revisará o texto de
um colega, observando se ele utilizou corretamente as
letras maiúsculas e minúsculas.
Explique a atividade para as crianças e ofereça-lhes
um exemplo de texto:
⊲ Minha prima Izabel comprou uma bolinha para seu cachorro de estimação.
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⊲ Hoje vamos ao parque brincar com ele. Notem que eu

utilizei um objeto (bola), um animal (cachorro) e o nome
de uma pessoa (Izabel) na minha história.
Ofereça o pote de temas para os estudantes, solicitando a eles que retirem apenas três papéis de cada vez.
Observe se as crianças estão tendo dificuldades para a
realização da proposta. Intervenha dando exemplos individualmente, caso haja necessidade.
Para explicar a segunda parte, escreva no quadro o
exemplo de texto utilizado anteriormente com alguns erros, como: “Minha prima Izabel comprou uma bolinha para
seu Cachorro de estimação. hoje vamos ao parque brincar
com ele”. Ajude-os a encontrar os erros inseridos nas frases. Explique aos alunos que, agora, eles deverão trocar
o caderno com o colega ao lado e revisar o texto um do
outro, identificando palavras erradas e escrevendo-as corretamente nos espaços disponíveis na atividade.

RETOMANDO
Orientações
Ao fim da atividade de correção dos textos dos colegas, pergunte para a turma:
⊲ Vocês gostaram de escrever seus próprios textos?
⊲ Vocês acharam o texto do colega criativo?
⊲ Vocês tiveram mais dificuldades para criar um texto ou
para corrigir o texto do outro?
Escute as respostas das crianças e peça-lhes que devolvam o material ao colega que escreveu o texto.
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As reflexões da etapa de fechamento serão direcionadas especialmente ao uso de letra maiúscula em início
de frases. Para isso, faça duas colunas no quadro, iguais
às do caderno do aluno. Na coluna A, coloque as palavras utilizadas que sempre deverão aparecer com letra
inicial maiúscula; já na B, deverão ser colocadas as palavras que, nos textos criados pelas crianças, receberam
letras maiúsculas por iniciarem frases. Enquanto dita a
palavra que utilizou no texto, escreva-a na coluna A ou B.
Como forma de garantir a participação de todos, utilize o
pote com os nomes das crianças para sortear dois alunos
que não participaram naquele momento de forma mais
ativa para que leiam agora algumas palavras utilizadas
nas produções que você deverá inserir em uma das colunas. Peça-lhes que, ao falar a palavra, as crianças digam
em qual coluna você deverá alocá-la.
Posteriormente, pergunte ao grande grupo:
⊲ Os colegas sugeriram as palavras de forma correta?
⊲ Há algo incorreto?
⊲ Como podemos corrigir?
Espera-se que as crianças sejam capazes de corrigir
as palavras, caso alguma esteja localizada na coluna
incorreta.
Para finalizar este bloco, peça aos alunos que registrem o que descobriram sobre o uso de letras maiúsculas e que completem as frases com letras maiúsculas ou
minúsculas.
Resposta das frases:
⊲ Adorei o novo corte de cabelo de Paula.
⊲ Não gostei de passear com o Totó, o cachorrinho do
Marcelo.
⊲ Minha prima viajou para a Fortaleza.
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⊲ NA COLUNA B, ESCREVA AS PALAVRAS DO SEU TEXTO QUE
INICIAVAM UMA FRASE COM LETRA MAIÚSCULA.
COLUNA A

COLUNA B

AGORA, ESCREVA SUAS DESCOBERTAS SOBRE O USO DE LETRAS
MAIÚSCULAS EM PALAVRAS.

COMPLETE OS ESPAÇOS COM LETRAS MAIÚSCULAS OU MINÚSCULAS.
⊲ ____DOREI O NOVO ____ORTE DE CABELO DE ____AULA.
⊲ _____ÃO ____OSTEI DE PASSEAR COM O ____OTÓ, O CACHORRINHO
DO _____ARCELO.
⊲ _____INHA ____RIMA VIAJOU PARA _____ORTALEZA.

15
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E OU I, QUAL
2 USAR?

2
E OU I, QUAL USAR?

HABILIDADES DO DCRC
EF02LP03

Ler e escrever palavras com
correspondências regulares
diretas entre letras e fonemas (F,
V, T, D, P, B) e correspondências
regulares contextuais (C e Q; E e
O, em posição átona em final de
palavra).

1
O USO DO “E” E DO “I”

AULA

FALAR E ESCREVER: É TUDO SEMPRE IGUAL?
OUÇA ATENTAMENTE A MÚSICA "FOME COME", DO GRUPO PALAVRA
CANTADA.
COMPLETE A TABELA COM AS PALAVRAS QUE VOCÊ ESCUTOU.
PALAVRA

TERMINA COM E

TERMINA COM I

GENT
COM

Sobre esta proposta
Este bloco de atividades trata do uso das vogais E e I no
final de palavras. Dependendo da região do Brasil, a letra E
em sílaba átona no final da palavra C e Q som de I, como
no caso de doce. Alguns alunos podem deixar-se influenciar
pelo som e cometer erros ortográficos substituindo a letra E
pela I. No final do bloco, eles devem perceber que, quando
o som do I está em uma sílaba final átona, deve ser usada
a letra E. Quando o som é tônico, deve-se escrever a letra I.
Para saber mais
MORAIS, A. G. (Org.). O aprendizado da ortografia. Belo
Horizonte: Autêntica, 1999.
MORAIS, A G. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo:
Ática, 2010.
AULA 1 - PÁGINA 16

O USO DO “E” E DO “I”
Objetivos de aprendizagem

⊲ Refletir sobre a interferência da fala na escrita e reco-

nhecer a regularidade contextual envolvida no uso das
vogais E e I em final de palavras, a depender de sua
tonicidade.
Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização).
Materiais
⊲ Revistas e/ou jornais, tesoura.
⊲ Vídeo da música: “Fome Come”, do grupo Palavra Cantada. Disponível em: youtu.be/-G1ozGVDd2I. Acesso em:
28 fev. 2021.
⊲ Equipamento multimídia para reprodução audiovisual.
⊲ Letra completa da música (opcional). Disponível em: palavracantada.com.br. Acesso em: 28 fev. 2021.

QUENT
DENT
IMPACIENT

ALGUMAS PALAVRAS SÃO ESCRITAS COM E, MAS PODEM APARENTAR SER
ESCRITAS COM I POR CAUSA DO SOM? POR QUE ISSO ACONTECE?
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Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem não perceber a regularidade no
uso do E em final de palavra, apoiando-se na oralidade. Ex:
DOCI. Também podem apresentar dificuldade em segmentar as palavras e/ou em identificar a tonicidade das sílabas.
Orientações
Leia o tema da aula e pergunte para os alunos:
⊲ Vocês acham que a gente sempre fala como escreve e
sempre escreve como se fala?
É importante que você assista ao vídeo do grupo Palavra Cantada várias vezes antes de apresentá-lo para as
crianças. Você poderá observar que, além de apresentar
muitas palavras com o E átono em final de palavra, o ritmo da música ressalta, pelos acordes do violão e bater
das latas, as sílabas tônicas. É importante que as crianças
percebam que é por conta dessas sílabas tônicas que o E
acaba adquirindo esse tom átono no final da palavra. Esse
conceito será trabalhado durante a aula. No material de
apoio, é possível conferir todas essas palavras separadas
em sílabas com a tônica em destaque.
Organize a sala em grupos de quatro alunos. É importante que esses grupos sejam heterogêneos, com crianças
em hipóteses diversas de escrita.
Reproduza o vídeo da música “Fome Come”, do grupo
Palavra Cantada, pela primeira vez. Peça aos alunos que
prestem atenção ao ritmo, à melodia e à letra. Deixe a legenda do vídeo ativada. Pergunte a eles:
⊲ Vocês gostaram da música?
⊲ Ela tem bastante rimas?
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⊲ A letra da música parece bem divertida, não é mesmo?
⊲ Vocês gostaram do ritmo?

Diga que vai reproduzi-la de novo e peça-lhes que tentem memorizar e registrar algumas palavras da canção no
material pessoal e prestem atenção nas palavras. Com
isso, descobrirão algumas coisas interessantes sobre a
língua escrita e a falada. Oriente-os a registrar quatro ou
mais palavras.
Quando a música terminar, solicite a algumas crianças
que falem quais palavras registraram. Pode ser uma palavra por grupo. Caso algumas crianças não tenham conseguido fazer o registro, peça aos colegas do grupo que
ditem em voz alta as palavras que eles escreveram para
que os amigos registrem.
Não é necessário fazer nenhum tipo de correção ou anotação no quadro neste momento, pois é interessante que as
crianças confrontem as atividades seguintes com suas próprias produções feitas no caderno e suas hipóteses iniciais.
As reflexões geradas pela observação de suas próprias
ideias e a discussão com todo o grupo, neste momento,
pode garantir interesse e maior atenção para o que vem a
seguir. Conforme as crianças forem dizendo algumas palavras (espera-se que algumas delas sejam terminadas com
E, como: gente, fome, come, impaciente etc.), pergunte a
elas como se escrevem as palavras citadas, como se soletram e se todos concordam com as afirmações. Se os alunos
falarem alguma palavra mais longa, para não perder o foco
da análise do som da sílaba final e não correr o risco de confundir a soletração, pergunte: “Essa palavra termina com E
ou com I?”; “Como foi que vocês colocaram?”; “Tem alguém
que colocou diferente ou que está em dúvida?”.
Pergunte para as crianças se notaram que essas palavras
compõem uma rima que se repete bastante ao longo da
música e se acham que essa rima termina com E ou com I.
Espere a resposta e peça-lhes que a justifiquem. Caso não
percebam a rima, relembre com as crianças algumas palavras que elas mesmas ditaram (gente, impaciente, alimente
etc.). Se necessário, cante alguns trechos da música para
que se lembrem. Algumas dessas palavras foram escritas;
pergunte se escolheram E ou I para grafá-las.
Explique aos alunos que pronunciar uma palavra nos dá
muitas dicas sobre seus sons quando vamos escrevê-las.
Use a palavra LOLA como exemplo. Quando pronunciamos
a sílaba LO, temos o som dos fonemas L + O. Já a sílaba
LA tem som de L+A. Lembre-os de que às vezes não falamos uma palavra como a escrevemos. Cada região do
país tem uma pronúncia peculiar de uma determinada palavra, como “MENINO”, que muitas vezes é falado como
“MININU”, ou “COMER”, que às vezes falamos “COMÊ”.
Peça aos alunos que registrem hipóteses com os colegas. Explique que você trouxe uma parte da letra da
música para ser analisada, pois o objetivo da aula é
identificar por que algumas palavras são escritas de uma
forma, mas podem apresentar sons diferentes quando as
pronunciamos.

PRATICANDO
VAMOS LER UM TRECHO DA LETRA DA MÚSICA "FOME COME", ESCRITA
POR SANDRA PERES, PAULO TATIT E LUIZ TATIT.

GENTE, EU TÔ FICANDO IMPACIENTE
A MINHA FOME É PERSISTENTE
COME FRIO COME QUENTE
COMO O QUE VÊ PELA FRENTE
(...)
QUALQUER COISA QUE ALIMENTE

DISPONÍVEL EM: PALAVRACANTADA.COM.BR. ACESSO EM: 28 FEV. 2021.

⊲ ESCUTE ESSE TRECHO DA MÚSICA NOVAMENTE.
⊲ CIRCULE NO TEXTO, USANDO UM LÁPIS DE COR, AS PALAVRAS QUE
ESTÃO ESCRITAS COM A LETRA E NO FINAL, MAS QUE, QUANDO
FALADAS, PARECEM TER SOM DA LETRA I.
SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS DA LETRA DE MÚSICA E ENCONTRE
TRÊS PALAVRAS QUE SE ENCAIXEM EM CADA COLUNA.
2 SÍLABAS

3 SÍLABAS

4 SÍLABAS

5 SÍLABAS

VOCÊ SABIA QUE TODA PALAVRA TEM UMA SÍLABA MAIS FORTE?
COMO DESCOBRIR QUAL É
A SÍLABA

FOR-TE?
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PRATICANDO
Orientações
Mostre o trecho da letra da música para os alunos, leia
o título da música e pergunte:
⊲ Vocês notaram alguma coisa diferente em relação à
forma como escrevemos essas palavras e como as pronunciamos? O que é?
Espera-se que as crianças percebam que pode se falar
“fomi comi” e escrever “fome come”com base no trabalho feito na introdução. Agora, os estudantes poderão
confrontar o som com a palavra escrita. Caso não percebam as diferenças de imediato, incentive-os a olhar para
o texto e ler o título juntos. Proponha aos alunos:
⊲ “Vamos ver a primeira palavra do título. Vocês podem
ler para mim? Quando vocês leram, essa palavra terminou com E ou I? Na pronúncia ela ficou diferente da
forma escrita?”.
Leia o trecho da música e pergunte se eles conseguem
identificar em quais palavras isso acontece.
⊲ “Quais palavras da frase ‘Gente, eu tô ficando impaciente’, se a gente só ouvir, pode nos deixar com dúvidas se as escrevemos com E ou I no final? Quais dessas
palavras terminam com E? Vamos lê-las novamente”.
Se preciso, repasse o som das palavras terminadas
em E (gente e impaciente) da forma como as pronunciamos. Identificadas as palavras, explique que eles podem
trabalhar em grupo para circulá-las no texto para servir
como modelo para o que vão fazer a seguir.
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Diga que você vai colocar a música para ser ouvida
novamente e peça-lhes que circulem, com um lápis, cada
palavra que está escrita com o E no final, mas que, quando pronunciamos, parece ficar com som de I, assim como
fizeram com as palavras que já descobriram juntos.
Quando a música terminar, peça a eles que comparem
as respostas com os amigos do grupo e terminem de
analisar e circular as palavras do texto.
Esta parte da proposta deve durar, aproximadamente,
15 minutos.
Quando todos tiverem terminado, repasse com eles as
palavras, pedindo-lhes que leiam quais foram circuladas, para verificar se conseguiram identificar a maioria.
Explique aos alunos que o desafio da próxima atividade será achar palavras que se encaixem nas seguintes
colunas: 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas e 5 sílabas. Toque
a música novamente para que os alunos completem a
tabela, pois no trecho do caderno do aluno não há as
palavras suficientes para completar a tabela. Conforme
a música toca, escreva as palavras que não estão no trecho para que eles possam encaixá-las na tabela.
Pergunte se eles se lembram o que é uma sílaba. Para
reforçar, escreva a palavra SUCURI no quadro, conte com
eles as sílabas, primeiro falando a palavra e contando nos
dedos e, depois, lendo-a escrita e separando-a em sílabas. Essa escolha é intencional, pois, no final da atividade,
as crianças poderão compreender melhor o uso do E e do
I em final de palavra. As palavras da canção são todas
terminadas em E, pois o foco da aula é o uso do E átono
em final de palavras, mas as crianças poderão compreender melhor o uso do I quando perceberem que o I quase
sempre tem som forte no final das sílabas. Para isso, mantenha esse registro no quadro para usá-lo posteriormente.
As perguntas sobre os números de sílabas e a palavra
ditada silabicamente serão feitas aleatoriamente para
cada grupo, que poderá conversar e sugerir, em conjunto, uma palavra para a coluna correspondente.
Faça sua própria lista com as quatro colunas para
preencher com os alunos. Ela deve ser similar à tabela
encontrada no caderno do aluno, servindo de recurso
visual de apoio.
Escolha um grupo e pergunte:
⊲ Qual palavra do texto poderia entrar na coluna das
duas sílabas? Vamos conferir?
Se surgirem dúvidas, peça-lhes que olhem para as palavras circuladas e contem nos dedos as sílabas conforme leem em voz alta. Eles também podem prestar atenção movimentos da boca, quantas vezes se articula os
lábios enquanto se fala uma palavra.
Coloque essa palavra na coluna correspondente, já
separando-a em sílabas. Preencha as demais colunas
solicitando a participação de todos os grupos. Caso seja
necessário, dê tempo para que o grupo converse para
decidir qual palavra será escolhida.
As crianças devem preencher a lista conforme as palavras forem colocadas no quadro, separando-as em sílabas também.

VAMOS DIZER EM VOZ ALTA CADA UMA DAS PALAVRAS QUE VOCÊ
ESCREVEU?
QUAL DAS SÍLABAS VOCÊ PRONUNCIOU COM MAIS INTENSIDADE? PINTEAS.

RETOMANDO
VAMOS REFLETIR SOBRE AS PALAVRAS QUE ESCREVEMOS?
PESQUISE EM JORNAIS E REVISTAS, RECORTE E COLE NO QUADRO A
SEGUIR AS PALAVRAS CONFORME A INDICAÇÃO:
PALAVRAS TERMINADAS COM E

PALAVRAS TERMINADAS COM I

SERÁ QUE ESCREVER COM BASE APENAS NO QUE OUVIMOS FACILITA
SABER SE UMA PALAVRA TERMINA COM E OU COM I? O QUE VOCÊS
ACHAM?
VAMOS REGISTRAR O QUE DESCOBRIMOS?
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Pode ser que, quando chegar às palavras de três, quatro
ou cinco sílabas, as crianças apresentem dificuldade para
encontrá-las, podendo sugerir alguma palavra no chute.
Conte com eles as sílabas. No trecho não há palavras de
3 sílabas, você pode pedir a eles que escutem a música
por inteiro para escrever a palavra presente, por exemplo.
Quando já tiverem preenchido a lista com as nove palavras já separadas em sílabas, explique que toda palavra
tem uma sílaba mais forte e que o objetivo agora é encontrar essa sílaba naquelas palavras. Diga que você vai dar
duas dicas. A primeira vai ser repassar o vídeo com eles.
Enquanto estiverem ouvindo, devem prestar atenção às
sílabas em que as latas são batidas e o acorde é tocado.
Você também fará barulho (pode ser com uma lata/caneca
ou com palmas) ao cantar a sílaba forte. Peça-lhes que
prestem atenção a essas palavras que já estão na lista.
Eles podem circular a sílaba que acreditam ser a mais forte. Acompanhe as hipóteses que levantarão.
Quando terminar a música, diga que dará a segunda
dica, você pode dizer:
⊲ Se nós pronunciamos a palavra em voz alta, qual sílaba
tem seu som destacado, ou seja, qual sílaba apresenta
um som mais intenso?
Explique que eles terão de dois a três minutos para
conversar com os colegas do grupo e decidir qual é a
sílaba mais forte de cada palavra e a pintarem.
Passe de grupo em grupo, ajudando-os pronunciar as
palavras em voz alta, prestando atenção à tonicidade.
Findado o tempo estipulado, faça a correção no quadro,
perguntando para os alunos qual é a sílaba forte da palavra.
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Sugestão de respostas.
2 SÍLABAS

3 SÍLABAS

4 SÍLABAS

5 SÍLABAS

FO-ME

PRE-SEN-TE

PER-SIS-TEN-TE

IM-PA-CI-EN-TE

CO-ME

DIS-CU-TE

SIM-PLES-MEN-TE

E-TER-NA-MEN-TE

GEN-TE

DE-GLU-TE

AM-BI-EN-TE

SU-FI-CI-EN-TE

QUEN-TE

EN-GO-LE

A-TRA-EN-TE

A-LI-MEN-TE-SE

FREN-TE

AB-DO-ME

AB-SOR-VEN-TE

DES-CON-TEN-TE-SE

DEN-TE

CA-REN-TE

SEM-PRE
MO-LE
SEN-TE

⊲ Se a última sílaba for a mais forte, usaremos o I, como

RETOMANDO

na palavra SUCURI.

Orientações
Para finalizar a atividade ofereça aos alunos revistas
e/ou jornais e proponha a eles que pesquisem, recortem
e colem palavras que terminam com E e palavras que
terminam com I.
Essa atividade irá fazê-los observar a escrita das palavras, levando-os a comparar com os sons da pronúncia,
evidenciando a diferença entre os sons que se ouve e os
sons representados quando se escreve essas palavras.
Sugira aos alunos que citem algumas das palavras que
pesquisaram, escreva-as no quadro e explore com ajuda
das crianças a sílaba mais forte de cada palavra.
Peça aos alunos que façam o registro da descoberta no
caderno, escrevendo sobre o som fraco do E e a questão
de uma palavra sempre ter uma sílaba forte (o que não é
o caso do E com som de I). Você pode fazer o registro no
quadro com a ajuda dos alunos.
Sugestão e exemplo de registro:
⊲ A letra E pode ficar com o som fraco no final da palavra quando ela não está na sílaba mais forte, como em
FOME e GENTE (Sublinhe FO e GEN e peça às crianças
que façam o mesmo no registro).
⊲ Quando isso acontece, a letra E fica com som de /i/ e
pode nos confundir.
⊲ Se tivermos dúvida sobre usar E ou I, é só dizermos a
palavra em voz alta, prestando atenção à intensidade
das sílabas, para que possamos descobrir qual é a sua
sílaba mais forte.
⊲ Se a última sílaba não for a mais forte, quase sempre
vamos usar o E no final.

AULA 2 - PÁGINA 19

ATIVIDADES COM AS LETRAS “E”
E “I”EM FINAL DE PALAVRA
Objetivos de aprendizagem

⊲ Exercitar o emprego do E e do I em final de palavras.

Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização).
Materiais
⊲ Lápis de cor.
Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem apresentar dificuldades no emprego das letras E e I em final de palavras por apoiarem-se
na oralidade, como no exemplo AMACIANTI. Podem também apresentar dificuldades em segmentar as palavras e/
ou em identificar a tonicidade das sílabas.
Orientações
Leia o tema da aula e fale para os alunos:
⊲ Na aula de hoje, vamos descobrir se conseguimos identificar quando uma palavra termina com E ou com I.
⊲ Será que conseguiremos? Quem topa esse desafio?
Explique para os alunos que, nesta atividade, eles irão
analisar a lista de compras da família Silva, com itens diversos de consumo. No final de cada palavra dessa lista,
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haverá uma lacuna, pois, na hora de escrever, a família
Silva ficou em dúvida se algumas palavras terminam com
E ou com I. Por isso, na aula de hoje, os alunos deverão
ajudar a família a terminar de escrever a lista, decidindo
se aquela sílaba que falta é com E ou com I. Contextualize
a história da lista com o texto sobre a família Silva.
Pergunte quais itens podem estar na lista de compras.
Caso ache interessante, leve embalagens de alguns produtos, como sabonete, cotonete e espaguete. Questione
se na casa dos alunos existe o hábito de se fazer listas de
compras e o possível motivo para que as pessoas façam
listas antes de irem ao mercado:
⊲ E na casa de vocês? Também é feita uma lista de compras antes de ir ao mercado? Quem participa da elaboração da lista?
⊲ Por que fazer uma lista de compras pode ser importante?
⊲ Quais tipos de produtos são encontrados no mercado?
Lembrando-os do fato de que os produtos da atividade
devem terminar com E ou com I, pergunte:
⊲ Quais itens vocês acreditam que podem estar nessa lista de compras?
⊲ Pessoal, agora que já discutimos a importância da lista de compras, vamos pensar um pouco sobre a tarefa
que realizarão nesta aula. Já que o desafio será decidir
quais palavras são terminadas em E ou em I, que tal
relembrar um pouquinho o que já sabemos sobre isso?
Solicite a uma ou duas crianças que compartilhem o
registro que fizeram, escreva algumas das palavras da
música no quadro, destacando a sílaba mais forte com
a ajuda dos alunos e mostrando a pronúncia do I ocorre
pois as sílabas finais terminadas em E apresentam menor
intensidade, ou seja, são átonas. Confrontando o uso do
E átono, foi apresentado para elas a palavra SUCURI, em
que a sílaba final era a mais forte e escrita com I, não com
E. Ressalte que na atividade anterior todas as palavras da
música eram escritas com E no final, mas pronunciadas
com som de I. Porém, foi visto também que, quando a última sílaba é a mais forte, ela é escrita com I. Nas palavras
desta aula, haverá as duas possibilidades e eles terão de
decidir, baseados no que já sabem, se a última sílaba das
palavras na lista de compras é com E ou com I. Nesta atividade o desafio é maior, pois palavras que terminam com
E ou com I estarão misturadas na lista e eles devem se
atentar a isso.

2
ATIVIDADES COM AS LETRAS "E" E "I" EM
FINAL DE PALAVRA

AULA

VAMOS DESCOBRIR SE VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR QUANDO UMA
PALAVRA TERMINA COM A LETRA E OU COM A LETRA I?
ANTES DE IR AO MERCADO, A FAMÍLIA SILVA SE REÚNE PARA ELABORAR
UMA LISTA DE COMPRAS. TODO MUNDO PARTICIPA DANDO SUGESTÕES DE
PRODUTOS.
NO MERCADO, OS PRODUTOS SÃO ORGANIZADOS POR CATEGORIAS
EM CADA CORREDOR. ENTÃO, NA LISTA, OS PRODUTOS TAMBÉM FICAM
SEPARADOS ASSIM.
QUAIS ITENS PODEM ESTAR NESSA LISTA? UM DETALHE: TODOS DEVEM
TERMINAR COM E OU COM I.

PRATICANDO
LEIA A LISTA DE COMPRAS DA FAMÍLIA SILVA.
ALIMENTOS FRESCOS

ALIMENTOS DE GELADEIRA

TOMA_____

SORVE_____

ESPINA_____

AÇA_____

CA______

IOGUR______

ABACA____

LEI_____

ALFA_____

CARNE DE SI______

PRODUTOS DE LIMPEZA

ALIMENTOS DE DESPENSA
AZEI_____
ESPAGUE_____
VINA_____
CHOCOLA___
SUCO DE ABACA_____
MAIONE_____

PRODUTOS DE HIGIENE

AMACIAN______

COTONE_____

DETERGEN______

DESODORAN_____

DESINFETAN______

SABONE_____

ALVEJAN______

ENXAGUAN_____

AROMATIZAN_____

PASTA DE DEN_____

BAL____

REPELEN_____
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PRATICANDO
Orientações
Mostre aos alunos a lista de compras da família Silva.
Pergunte o que acharam da lista e o que perceberam
de errado. Espera-se que os alunos notem que as palavras estão incompletas, ou seja, está faltando a última
sílaba.
Peça a eles que, em grupos, conversem entre si e completem a lista de compras com as sílabas finais. Depois,
explique que agora eles devem conversar para identificar qual é a sílaba mais forte e circulá-la. Dê algumas
dicas, perguntando, por exemplo:
⊲ Essa palavra pode ser escrita com a sílaba com E no final? Espera-se que eles relembrem que todas as sílabas
com E no final tem um som fraco, fazendo o E ter som de
I, por isso não pode ser a mais forte.
Retome com eles a importância de pronunciar a palavra em voz alta para identificar as sílabas para encontrarmos a mais forte.
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⊲ Vamos dizer a palavra tomate em voz alta. Isso mesmo,

a sílaba mais forte é o MA.

⊲ E as sílabas com I no final?
⊲ Descobrimos algumas palavras que têm som de I por-

que escrevemos mesmo com o I. Será que elas são fortes ou fracas?
⊲ Faça o teste de “chamar” a palavra para identificar isso.
Analise com cuidado cada caso.
Circule entre os grupos, ajudando-os com as possíveis
dúvidas. Quando todos terminarem, copie a lista de compras no quadro e, com um marcador ou giz de outra cor,
circule as sílabas fortes de cada palavra, pedindo a ajuda das crianças:
⊲ Qual é a sílaba mais forte de espinafre? Isso mesmo,
é NA.
⊲ Tem alguém que discorda?
Se houver alguém que discorda, ouça o que tem a dizer
e faça o teste, pronunciando a palavra em voz alta e analisando a intensidade de cada sílaba. Faça isso em todas
as palavras, corrigindo com as crianças, tirando dúvidas,
permitindo questionamentos.
Eles também devem corrigir o que fizeram na lista do
caderno do aluno. Esse também é um bom momento
para verificar os erros e acertos sobre o E e o I no final
das palavras, corrigindo-as, se necessário, mas permitindo primeiro a participação dos alunos.
Aponte para a sílaba adicionada durante a brincadeira
e pergunte se a escolha está certa ou não. Caso as crianças discordem, peça-lhes que argumentem, justificando
as respostas. Caso alguma palavra esteja com a sílaba
errada e elas não percebam, chame a atenção, pedindo
a eles que repassem todas as palavras, pois há ainda
alguma que não está certa. Caso não percebam o erro,
aponte para a palavra e diga:
⊲ Em todas as escolhas vocês deram bons argumentos
sobre o motivo de acreditarem que aquelas palavras
estavam certas ou erradas. Agora, eu gostaria de saber
por que vocês acham que essa palavra está correta?
Espere algumas respostas, explique que não está
correta, corrija e diga que está tudo bem cometer erros
durante a fase da descoberta; porém, eles podem olhar
para a sílaba mais forte da palavra como uma boa dica
para identificar se a palavra é terminada em E ou I. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, quase sempre essa
palavra será terminada em E. Ao olhar para as palavras
com final I, como SIRI, CAQUI, AÇAÍ e ABACAXI, perceberão que as sílabas com I são as mais fortes.
⊲ Bem, pessoal, se a última sílaba tem som de I e é a sílaba mais forte da palavra, então ela é escrita com E
ou com I?
Sabendo dessas duas regularidades, fica mais fácil decidir quando é com E e quando é com I.
Terminada a correção, peça a eles que confiram as listas
e confirmem se todas as palavras estão com a sílaba final

VOCÊ PERCEBEU QUE A LISTA DE COMPRAS DA FAMÍLIA SILVA ESTÁ UM
POUCO ESTRANHA? O QUE ESTÁ DIFERENTE?

ANALISE AS PALAVRAS DA LISTA DE COMPRAS, IDENTIFIQUE QUAL SÍLABA
COMPLETA CADA PALAVRA E ESCREVA-A NAS LINHAS.
DEPOIS, IDENTIFIQUE A SÍLABA MAIS FORTE DE CADA PALAVRA E
CIRCULE-A DE AZUL.

RETOMANDO
VOCÊ APRENDEU QUE, AO FALAR, ALGUMAS PALAVRAS SÃO
PRONUNCIADAS COM SONS QUE SÃO DIFERENTES DO SOM DA LETRA
USADA NA ESCRITA. VAMOS PENSAR SOBRE ISSO?
COMPLETE A TABELA A SEGUIR REESCREVENDO AS PALAVRAS COM AS
SÍLABAS QUE MUDAM NO JEITO DE FALAR E NO JEITO DE ESCREVER:
JEITO DE ESCREVER

JEITO DE FALAR

CHOCOLATE
AJEITE
ESMALTE
ALFORJE
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certa. Ao concluir, pergunte se eles se lembram de mais algum item para a lista de compras que poderiam adicionar
nos espaços vazios da tabela. Se houver alguma indicação, escreva-a, perguntando se é com E ou I e pedindo a
eles que ajudem a destacar a sílaba mais forte.

RETOMANDO
Orientações
Repasse as regularidades que exercitaram na aula, ouvindo alguns alunos e, depois, comentando-as e anotando-as no quadro. Use as perguntas a seguir:
⊲ Como foi a atividade de hoje? O que exercitamos sobre
o uso do E ou do I?
⊲ Nesta aula, tivemos vários exemplos de palavras escritas com o I no final. Foi difícil decidir quando usar o E e
quando usar o I?
⊲ Alguém gostaria de compartilhar as dificuldades e as
estratégias usadas durante a aula?
Deixe as crianças falarem e, se alguma dificuldade
for recorrente, anote-a. É importante compreender que,
quanto mais conhecimento a criança tem do Sistema de
Escrita Alfabética, mais momentos de reflexão sobre a
língua escrita precisam ser promovidos para a devida sistematização do ensino.
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AULA 3 - PÁGINA 21

3
REVISANDO O USO DO “E” E DO “I”

AULA

REVISANDO O USO DO “E” E
DO “I”

VOCÊ CONHECE O JOGO SOLETRANDO? SOLETRAR SIGNIFICA LER
SEPARADAMENTE AS LETRAS DE UMA PALAVRA. POR EXEMPLO: F-U-T-E-L-AM-A. VAMOS BRINCAR?

Objetivos de aprendizagem

⊲ Aplicar os conceitos aprendidos sobre as regularidades

contextuais do uso do E e do I em final de palavras.
Objeto de conhecimento
⊲ Construção do sistema alfabético.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica (alfabetização).
Materiais
⊲ Listas de palavras que estão nas páginas A3 e A5 do
anexo deste material.
Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem apresentar dificuldades no emprego da letra I no lugar da E por apoiarem-se na oralidade, como, por exemplo, em VERDADI. Também podem
apresentar dificuldades na segmentação das palavras e/
ou na identificação da tonicidade das sílabas.
Orientações
O objetivo desta aula é fixar as regrinhas sobre o uso
da letra E e da letra I no final das palavras. Para isso,
trabalharemos com as diferenças entre a fala e a escrita
das palavras, para que se possa analisar e discutir, relembrando as regras que podem ajudar na escolha do
uso da letra E ou da letra I de acordo com o modo convencional.
Pergunte aos alunos se eles sabem o que significa SOLETRAR. Escute as possibilidades de respostas e, a partir
delas, explique que soletrar é mencionar na ordem correta as letras que formam uma palavra. Para ilustrar, você
pode mencionar alguns exemplos, como M-E-X-E-R-I-C-A.
Após a conversa inicial, divida a turma em grupos para
iniciar o desafio do SOLETRANDO. Explique que cada grupo receberá algumas opções de palavras e deverá desafiar um outro grupo a soletrar aquela palavra, indicando
a forma como a palavra deve ser escrita. Dessa forma, se
você formar 5 grupos com a turma, pode desenvolver a
atividade da seguinte maneira:
Grupo A desafia Grupo B; Grupo B desafia Grupo C;
Grupo C desafia Grupo D; Grupo D desafia Grupo E; Grupo E desafia Grupo A.
Após uma ou duas rodadas, cada integrante do grupo
deve escrever no Caderno do aluno a palavra que foi
desafiado a soletrar. Por fim, os alunos devem escrever
a lista com todas as palavras que apareceram durante a
atividade, para todos os grupos.
Sugestão de palavras: pente – gente – sapoti – doce –
forte – pátio – aéreo – semear – menina – saúde.

COM SEU GRUPO, ESCOLHA UMA PALAVRA PARA QUE OUTRO GRUPO
SOLETRE. A PALAVRA PRECISA CONTER E OU I. VOCÊS TAMBÉM VÃO
RECEBER ESSA MISSÃO DE OUTRA EQUIPE.
ESCREVA A PALAVRA QUE SEU GRUPO RECEBEU:

ESCREVA EM LISTA TODAS AS PALAVRAS QUE SURGIRAM NA
BRINCADEIRA:

PRATICANDO
SERÁ QUE É COM E OU COM I?
O PROFESSOR VAI DISTRIBUIR UMA LISTA DE PALAVRAS. VOCÊ DEVE
COPIÁ-LAS NAS TABELAS COM O TÍTULO LISTA A.
ESCOLHA DUAS PALAVRAS DA LISTA PARA SEREM ESCRITAS DE MODO
INCORRETO, TROCANDO E POR I, OU I POR E NA SÍLABA FINAL, PARA QUE
SUA DUPLA TENTE DESCOBRIR QUAIS SÃO. ESCREVA-AS NA LISTA A COM
AS OUTRAS TRÊS PALAVRAS GRAFADAS DA MANEIRA CORRETA.
DEPOIS TROQUE DE CADERNO COM SEU COLEGA E TENTE IDENTIFICAR OS
ERROS NA LISTA DELE.
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PRATICANDO
Orientações
Explique para as crianças que, nas próximas atividades, elas devem exercitar bastante a reflexão, pensando
bem antes de tomar decisões, buscando fazer boas escolhas, procurando argumentar bem e sabendo pedir ajuda
quando sentir que é necessário.
Tire cópias das listas de palavras que estão nas páginas A3 e A5 deste material. Entregue para um aluno da
dupla a Lista A de palavras; para o outro aluno, entregue
a Lista B. Em cada uma dessas listas há cinco palavras,
todas terminadas em E ou I. As palavras da Lista A são
diferentes da Lista B, porém elas são semelhantes em
sua composição silábica e isso será explorado durante
a atividade.
O desafio agora é que cada aluno reescreva as palavras da lista individualmente e escolha duas dessas
palavras para ser grafadas de modo errado, propositadamente. As palavras restantes devem ser escritas de
forma correta. Mostre para as crianças a coluna que
deve ser usada nesse primeiro momento, saliente que
a segunda coluna da mesma atividade só será utilizada
depois e que, quando chegar o momento, você avisará
a todos.
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Explique que todas essas palavras terminam em E ou
I e é isso que pode ser alterado, pois é isso que estão
estudando nesta aula. Eles podem escolher duas dessas
palavras para alterar a letra final: se for terminada em
E, ele deve escrever com I; se for terminada em I, deve
escrever com E, como no exemplo registrado no quadro
(ABACAXE e SABONETI).
Quando terminarem, as duplas devem voltar a se sentar juntas. As crianças devem mostrar para os pares a lista que escreveram no caderno do aluno, sem deixar que
olhem para a lista certa do papel avulso, e, com base no
que aprenderam, os pares devem tentar identificar quais
palavras foram escritas de modo errado. Peça-lhes para
que as apontem ou marquem com o lápis e demonstrem
por que a escrita está errada, criando uma explicação
real e convincente. A correção, nesse momento, será somente oral e explicativa entre as duplas.
Relembre com eles a sua explicação inicial sobre ABACAXE e SABONETI e diga que você espera que façam o
mesmo.
O aluno que fez a lista pode argumentar e questionar
e, caso a escolha da correção do amigo esteja errada,
ele pode mostrar o papel inicial e também explicar, sempre com o intuito de aprimorar o conhecimento do colega
e a própria habilidade de reflexão e argumentação.
Peça-lhes que falem, como se lembrarem, das regularidades que aprenderam sobre o uso do E e do I, da
relação com a sílaba forte, para que circulem a sílaba
forte durante a discussão, e que se valham de diversos
recursos para enriquecer o momento da análise.
Preste atenção na interação das crianças, circule entre
elas para garantir que estão realmente discutindo sobre
a escrita das palavras e intervenha se necessário.
Se preciso, dê mais exemplos para as crianças sobre
formulação de argumentos, relembrando o que já viram
no início da aula ou nas aulas anteriores.
Peça exemplos, de modo que as duplas falem quais
foram suas escolhas. Você pode escrevê-las no quadro e
perguntar ao par dessa criança se foi fácil descobrir, que
argumentos usou etc. Ou, caso ache mais interessante,
peça a alguns alunos que escrevam a palavra errada no
quadro e os outros apontem o erro, explicando por que
acham que está errado. Encoraje-os e motive-os a cada
participação.
Corrija com eles a escrita de todas as palavras para a
próxima atividade.
Em seguida, peça aos alunos que comparem as listas.
Nesse primeiro momento, solicite-lhes que peguem a
lista inicial que receberam (lista A e lista B, com as palavras impressas de forma correta) e explique que são
palavras diferentes, mas que têm algumas semelhanças.
Desafie-os:
⊲ Pessoal, se vocês analisarem as duas listas, descobrirão que as palavras, mesmo sendo diferentes, têm alguns pontos em comum. Pode ser que elas rimem ou
tenham a mesma quantidade de sílabas. Pode ser que
terminem ou comecem com a mesma sílaba. Vamos
descobrir que semelhanças são essas?

LISTA A

LISTA B

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

5-

5-

CONVERSE COM SEUS COLEGAS SOBRE AS PALAVRAS DA LISTA A E DA
LISTA B E ENCONTRE AS QUE TENHAM ALGUMA SEMELHANÇA:
⊲ QUANTIDADE DE SÍLABAS.
⊲ SÍLABA FINAL.
⊲ SOM QUE RIMA.
ESCREVA ESSAS PALAVRAS NA SEGUNDA COLUNA. LOCALIZE A SÍLABA
FORTE DE CADA PALAVRA PARA FIXAR O QUE APRENDERAM SOBRE O USO
DA LETRA E E DA LETRA I.

RETOMANDO
LEIA O BILHETE A SEGUIR E PREENCHA OS ESPAÇOS COM AS PALAVRAS
QUE O PROFESSOR VAI DITAR:
______________________,
AMANHÃ A TURMA DO 2° ANO VAI PASSEAR NO NOVO
______________________ DA ______________________. TODOS VÃO TOMAR
_______________________ E COMER CACHORRO-_______________________.
PEDIMOS A SUA AUTORIZAÇÃO.
PROFESSORA MARLI
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Se necessário, dê uma dica inicial:

⊲ Olhe a palavra ALEGRE da lista A. Vamos tentar identifi-

car quantas sílabas ela tem?

⊲ Vamos falar pausadamente e ver quantas vezes mexe-

mos os lábios e abrimos a boca. Podemos contar nos
dedos também. Vamos lá: A-LE-GRE, três sílabas.
⊲ Termina com que sílaba? Há alguma palavra da lista B
que termina com a mesma sílaba? Isso mesmo, MILAGRE. Vamos contar as sílabas? Olhem, a palavra milagre tem três sílabas também.
Peça aos alunos que escrevam na outra coluna, ao
lado da que preencheram, as palavras que têm alguma
semelhança para terem as palavras de ambas as listas
registradas na atividade.
⊲ Quem está com a lista em que já está escrito ALEGRE,
escreva na coluna em branco, do lado direito e na mesma linha da palavra ALEGRE, a palavra MILAGRE.
⊲ Se a palavra ALEGRE for a primeira da sua lista A, a palavra MILAGRE também deve ficar na primeira linha da
segunda coluna. Quem está com a lista com a palavra
MILAGRE deve escrever na coluna ao lado a palavra
ALEGRE.
⊲ Qual é a sílaba mais forte nas duas? Isso mesmo, a penúltima. Qual é? LE em ALEGRE e LA em MILAGRE. Vamos passar um traço embaixo da sílaba mais forte de
cada palavra?
Exemplifique o que está explicando, no quadro, reproduza rapidamente a tabela e coloque no item 1 das
colunas 1 e 2 as palavras ALEGRE e MILAGRE, para garantir que todas as crianças entendam o que está sendo
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pedido. Dê cinco minutos e deixe que tentem sozinhos
com as outras palavras.
⊲ Quando terminarem, vamos compartilhar e ver se todo
mundo conseguiu identificar, além de conferir todas as
descobertas sobre essas palavras.
Ao compartilhar as palavras que ficaram em pares, peça-lhes que expliquem as semelhanças encontradas entre
elas. Pergunte quantas sílabas as palavras têm, qual é a
sílaba mais forte etc. Registre tudo no quadro e explore
as descobertas. Relembre com a turma que as palavras
terminadas em I quase sempre têm o I na sílaba mais forte.
Relembre que o E com som de I nunca está na sílaba mais
forte. Peça-lhes que se atentem a isso para identificar
mais facilmente os erros na próxima atividade. Veja a seguir, algumas sugestões para trabalhar com as palavras,
levando as crianças a fazer uma análise minuciosa:
⊲ GENTE tem alguma semelhança com qual palavra da
outra lista? Isso mesmo, com a palavra DENTE.
⊲ Quantas sílabas elas têm? Muito bem, ambas têm duas
sílabas.
⊲ Qual é a sílaba mais forte de GENTE? GEEEEEN-TE... é
GEN. E de DENTE? DEEEEN-TE? Isso, é DEN. A última sílaba não é a mais forte, por isso o E sai com som fraco,
parecendo I.
⊲ Vocês notaram mais alguma coisa nessas duas palavras? Elas têm quantas letras iguais? Isso mesmo, quatro letras iguais, só muda a primeira letra.
⊲ AMBIENTE tem alguma semelhança com qual palavra?
Exato, com ALIMENTE. Vamos contar as sílabas? AM-BI-EN-TE, quatro sílabas.
⊲ Qual é a mais forte? AMBIEEENTE... é a sílaba EN. E ALIMENTE? A-LI-MEN-TE. Também tem quatro sílabas.
⊲ Qual é a mais forte? MEN.
⊲ O que mais essas palavras têm em comum? Elas rimam,
não é mesmo? Ambas terminam com ENTE.
⊲ JABUTI tem semelhanças com alguma palavra? Isso
mesmo, com JAVALI. Por quê? Quantas sílabas elas
têm? Muito bem, há três sílabas em cada.
⊲ E o que mais? Ambas começam com JA. E qual é a sílaba mais forte? A última nas duas palavras! Não é à toa
que elas terminam com I, não é mesmo? Se lembram da
regrinha? Quando a sílaba mais forte for a última, com
som de I, é sempre escrita com I.

⊲ CAQUI combina com DAQUI, por quê? Quantas sílabas

elas têm? Muito bem, duas sílabas.

⊲ Qual é a sílaba mais forte? QUI, isso mesmo. Ambas as

palavras têm a última sílaba igual. E na primeira sílaba
das duas, tem alguma semelhança? As duas têm a letra A, só muda a letra inicial. Assim como em DENTE e
GENTE.

RETOMANDO
Orientações
Esta atividade pode ser utilizada como uma avaliação
do que os alunos aprenderam nesse bloco de atividades.
Dite aos alunos o seguinte bilhete. Eles deverão escrever
no caderno do aluno as palavras nas lacunas. A sequência de palavras a serem ditadas é: papai, parque, cidade,
sorvete, quente.
Quando terminar o ditado, dê um tempo para as crianças e peça-lhes que aproveitem esse momento para ler e
revisar as palavras que escreveram.
Copie o texto lacunado no quadro e peça-lhes que ditem as palavras que escreveram, dizendo como devem ser
grafadas.
Escreva-as no quadro, fazendo perguntas:
⊲ Como se escreve essa palavra? Papai ou Papae? Isso
mesmo, é papai. Alguém colocou diferente?
⊲ Quantas sílabas essa palavra tem? Isso mesmo, tem
duas.
⊲ Qual é a mais forte? Vamos chamá-la?
⊲ Como devo escrever parque? Com E ou com I?
⊲ Qual é a sílaba mais forte de parque?
⊲ Vamos chamar a palavra e descobrir? Isso mesmo, é
PAR.
Ao escrever as palavras no quadro, pergunte se todos
concordam que aquela palavra é com E ou com I. Ouça o
que as crianças têm a dizer, faça a explicação com base
na sílaba tônica e solicite-lhes que façam o mesmo no seu
texto reescrito, marcando a sílaba mais forte da palavra.
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ENTRE CURVAS,
3 NÓS E LAÇADAS

0
3
ENTRE CURVAS, NÓS E
LAÇADAS

HABILIDADES DO DCRC
EF02LP07

Escrever palavras, frases, textos
curtos nas formas imprensa e
cursiva.

1
LETRA CURSIVA

AULA

Sobre esta proposta
A mudança da letra de imprensa para a letra cursiva não
é uma tarefa fácil para as crianças dessa faixa etária, pois
envolve níveis de coordenação motora e atenção que algumas ainda não apresentam. Para este bloco de atividades,
é importante que elas consigam reconhecer esse tipo de
letra em diferentes contextos.
Referências sobre o assunto
CARVALHO, C. S.; PANACHÃO, D.; KUTNIKAS, S. Construindo a escrita: da letra de imprensa à letra cursiva. São Paulo,
Ática, 2008.
CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2009.
LEAL, T. F.; ALBUQUERQUE, E. B. C.; MORAIS, A. G. Letramento e alfabetização: pensando a prática pedagógica. In:
Ensino Fundamental de nove anos: orientações para inclusão da criança de 6 anos de idade. Brasília, 2007.
LEITE, T. M.; MORAIS, A. G. O conhecimento do nome das
letras e sua relação com a apropriação do sistema de escrita alfabética. In: Atos de pesquisa em educação Pesquisa
em Educação, FURB, v.6, 2011.
AULA 1 - PÁGINA 23

LETRA CURSIVA
Objetivos de aprendizagem

⊲ Reconhecer a grafia de letras cursivas.

Objeto de conhecimento
⊲ Conhecimento das diversas grafias do alfabeto.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.
Materiais
⊲ Lápis de cor.
⊲ Tesoura e cola.
⊲ Fichas de palavras escritas com letra cursiva e de imprensa que estão na página A7 do anexo deste material.
⊲ Alfabeto para confeccionar um cartaz que está na página A9 do anexo deste material.
Informações sobre o gênero
⊲ Textos curtos.

Mamãe,
Arrumei meu quarto. Vou para a casa da
Aninha estudar matemática e volto no fim da
tarde.
Beijos

Joana

⊲ VOCÊ CONSEGUE LER ESSE BILHETE? O QUE ESTÁ ESCRITO NELE?
⊲ VOCÊ CONHECE ESSE TIPO DE LETRA?
⊲ EM QUE TIPO DE TEXTO VOCÊ COSTUMA ENCONTRAR ESSE TIPO DE
LETRA?
CONVERSE COM SEUS COLEGAS.
⊲ QUAIS TIPOS DE LETRAS VOCÊ CONHECE?
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Dificuldades antecipadas
Os alunos recém-alfabetizados poderão apresentar dificuldade para reconhecer as letras cursivas, porque, de
modo geral, eles já estão habituados com as letras de imprensa, especialmente as maiúsculas.
Orientações
Inicie o bloco de atividades investigando o bilhete disposto no caderno do aluno. Pergunte aos alunos se conseguem ler o que está escrito. É possível que alguns não
consigam efetuar a leitura completa por não ter domínio da
letra cursiva, que é diferente da letra de imprensa. Pergunte a eles se sabem qual tipo de letra está sendo utilizada.
Espera-se que reconheçam as letras cursivas. Indague-os
também sobre qual estratégia usaram para descobrir todas
as letras que formam as palavras. Na última questão, eles
devem perceber que esse tipo de letra pode ser utilizado em
textos manuscritos, como cartas, bilhetes, listas, convites…
Registre no quadro o tema da aula e explique aos alunos que eles irão analisar palavras com diferentes tipos de
letras, para que possam reconhecer as cursivas e o modo
como são traçadas. Para verificar o que eles já sabem sobre
o tema, questione:
⊲ Quais tipos de letras vocês conhecem? Espera-se que os
alunos respondam que conhecem a letra de imprensa
e a letra cursiva. Caso eles não deem essa resposta,
apresente os diferentes tipos de letras a eles.
⊲ Onde são encontrados textos com a letra de imprensa?
Eles podem mencionar revistas, jornais, livros, rótulos,
gibis etc.
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⊲ Onde são encontrados textos com a letra cursiva? Eles

podem mencionar bilhetes, cartas, convites, listas etc.
Em seguida, peça aos alunos que observem e leiam em
voz alta as palavras do quadro. Espera-se que os alfabetizados consigam ler todas as palavras a despeito da grafia
utilizada; já os recém-alfabetizados ou com hipótese silábico-alfabético podem apresentar dificuldade para ler as
letras cursivas. Nessa situação, peça-lhes que consultem o
cartaz feito por você, com o alfabeto que está na página A9
do anexo deste material, contendo o alfabeto em diferentes
tipos de letras. Se achar interessante, tire cópias dessa página e distribua uma para cada aluno.
Pergunte aos alunos:
⊲ Vocês perceberam que as palavras foram escritas com
tipos diferentes de letra? Espera-se que respondam que
as palavras foram escritas com a letra de imprensa e com
a letra cursiva.
⊲ Quais são as características dessas letras? Eles devem
perceber que as letras de imprensa são escritas separadamente, enquanto as cursivas são ligadas umas às
outras. Caso os alunos não deem essa resposta, faça
essa observação e ressalte que as letras cursivas tornam
a escrita mais ágil, pois não se tira o lápis do papel ao
escrever cada palavra, com exceção dos acentos.

⊲ ONDE SÃO ENCONTRADOS TEXTOS COM A LETRA DE IMPRENSA?

⊲ ONDE SÃO ENCONTRADOS TEXTOS COM A LETRA CURSIVA?

LEIA AS PALAVRAS DO QUADRO.
PALAVRAS COM DIFERENTES GRAFIAS

Professor

VENDEDOR

Advogado

MOTORISTA

MÉDICO

Enfermeiro

COBRADOR

Carpinteiro

Engenheiro

FISIOTERAPEUTA

Atriz

PINTOR

⊲ VOCÊ PERCEBEU QUE AS PALAVRAS FORAM ESCRITAS COM
DIFERENTES TIPOS DE LETRAS?

⊲ QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DESSAS LETRAS?

PRATICANDO
RECORTE AS FICHAS QUE ESTÃO NA PÁGINA A3 DESTE CADERNO. HÁ
ALGUMAS PALAVRAS REPETIDAS QUE ESTÃO ESCRITAS COM LETRA DE
IMPRENSA E COM LETRA CURSIVA. ORGANIZE AS PALAVRAS IGUAIS NO
QUADRO A SEGUIR, DE ACORDO COM O TIPO DE LETRA. COLE-AS NA
COLUNA CERTA.
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Orientações
Organize a turma em duplas heterogêneas, de modo
que alunos com diferentes hipóteses sobre o sistema de
escrita possam debater e compartilhar saberes. Solicite-lhes que recortem as fichas de palavras (disponíveis na
página A3 do caderno do aluno e na página A7 deste
material) e relacionem as palavras iguais escritas com
diferentes tipos de letra (cursiva e de imprensa). Quando
identificarem as palavras, devem colá-las na coluna correspondente da tabela, para que comecem a reconhecer
as palavras com letras cursivas.
Observe as discussões das duplas e faça intervenções
para ajudá-las a identificar as letras cursivas e fazer a
leitura corretamente. As tabelas devem ser preenchidas
da seguinte maneira:

24/04/2021 11:03:12

DENTISTA
FONOAUDIÓLOGO
ENGENHEIRO
ADMINISTRADOR
AGRÔNOMO
FOTÓGRAFO
NUTRICIONISTA

dentista

dentista

fonoaudiólogo

fonoaudiólogo

engenheiro

engenheiro

administrador

administrador

agrônomo

agrônomo

fotógrafo

fotógrafo

nutricionista

nutricionista
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Observe o desempenho dos alunos durante a atividade
e faça anotações para avaliar os avanços e as dificuldades de cada um, bem como descobrir quais agrupamentos trabalharam bem e quais precisarão ser reorganizados em outras aulas/atividades.

PALAVRAS ESCRITAS
COM LETRA DE
IMPRENSA MAIÚSCULA

PALAVRAS ESCRITAS COM
LETRA CURSIVA

PALAVRAS ESCRITAS
COM LETRA DE
IMPRENSA MINÚSCULA

RETOMANDO
Orientações
Desenhe no quadro uma tabela com duas colunas
(uma para as letras de imprensa e outra para as letras
cursivas). Convide alguns alunos para escreverem no
quadro as palavras trabalhadas na atividade, nos dois
tipos de letra aprendidos. Analise com a turma se os voluntários escreveram as palavras corretamente nas colunas correspondentes. Faça comentários sobre a grafia
das letras cursivas e ressalte as diferenças e semelhanças entre os dois tipos de letra.

RETOMANDO
VAMOS SOCIALIZAR?
CONVERSE COM A SUA TURMA.
VOCÊ TEVE ALGUMA DIFICULDADE DURANTE A ATIVIDADE? QUAL?
AS LETRAS DE IMPRENSA E CURSIVA APRESENTAM SEMELHANÇAS E
DIFERENÇAS. COMPLETE A TABELA.

AULA 2 - PÁGINA 26

SEMELHANÇAS

DIFERENÇAS

PALAVRAS ESCRITAS COM LETRA
CURSIVA
Objetivos de aprendizagem
⊲ Escrever palavras com letra cursiva.
Objeto de conhecimento
⊲ Conhecimento das diversas grafias do alfabeto.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.
Materiais
⊲ Lápis de cor.
⊲ Alfabeto para confeccionar um cartaz que está na página A9 do anexo deste material (já indicado na atividade
anterior).
⊲ Cantiga popular “Pombinha branca”. Disponível em:
www.ouvirmusica.com.br. Acesso em: 01 mar. 2021.
⊲ Equipamento para reprodução audiovisual.
Dificuldades antecipadas
Os alunos podem ter dificuldade para traçar as letras
cursivas sem tirar o lápis do papel até o final da palavra ou
para realizar os traçados orientados pelo espaço da linha
(abaixo e acima da linha).
Orientações
Registre no quadro o tema da aula e explique aos alunos
que eles irão escrever algumas palavras utilizando letras
cursivas. Ressalte que essas letras são muito utilizadas no
dia a dia e que se ligam umas às outras na palavra.
Peça aos alunos que observem o cartaz do movimento mandão e pergunte por que as letras estão separadas
em grupos. Verifique as hipóteses e explique que as letras
estão agrupadas de acordo com o movimento inicial de
sua escrita cursiva, o movimento mandão. Por exemplo, as
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letras C, A, D, G, Q, O começam com o mesmo movimento,
que lembra a letra C. Para ilustrar, faça seis letras C no
quadro. Deixe a primeira como está e complete as demais
com caneta (ou giz) de outra cor, para formar as letras cursivas do grupo (A, D, G, Q, O), mostrando aos alunos qual
movimento deve ser feito para completá-las. Faça o mesmo com os demais grupos que possuem o mesmo traçado
inicial: as letras L, B, H, K, F, E; as letras I, U, W, Y, T, J, P, R,
S; as letras V, N, M; e as letras X, Z.
Após as explicações, exponha na sala o cartaz do movimento mandão. Leia as letras com os alunos e solicite-lhes
que respondam à seguinte questão:
⊲ Como escrever palavras usando a letra cursiva?
Para escrever palavras com esse tipo de letra, não é
preciso tirar o lápis do papel, pois as letras são ligadas
umas às outras na palavra. Caso os alunos não deem essa
resposta, faça essa observação.

PRATICANDO
Orientações
Verifique se os alunos conhecem a parlenda “Suco
gelado, cabelo arrepiado”. Caso alguém não conheça,
cante-a até o final. Escreva no quadro, com letra cursiva: Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu
namorado? Chame a atenção dos alunos para a junção
das letras em cada palavra, mostrando os traços que as
conectam.
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2
PALAVRAS ESCRITAS COM LETRA CURSIVA

AULA

PRATICANDO
VOCÊ SABE O QUE SÃO PARLENDAS?

AS LETRAS CURSIVAS SÃO BASTANTE USADAS NO DIA A DIA. VAMOS
APRENDER A EXECUTAR OS MOVIMENTOS PARA ESCREVER ESSAS LETRAS?
OBSERVE A SEGUIR O CARTAZ DO MOVIMENTO MANDÃO:

Complete a parlenda com as letras que
faltam:

MOVIMENTO MANDÃO

Suco gelado,

c, a, d, g, q, o,

Cabelo arrepiado.
Qual é a letra do seu namorado?

l, b, h, k, f, e,

a, b,

i, u, w, y, t, j, p, r, s,

, d, e,
, n,

v, n, m,

, y,

x, z

, g, h,
, p, q,

, j, k, l,
, s, t,

, v, w,

.

VAMOS ESCOLHER ALGUMAS FRUTAS E FAZER UM SUCO BEM GELADO?
COMPLETE A LISTA DE FRUTAS CEARENSES, ESCREVENDO-AS COM LETRA
CURSIVA:

POR QUE SERÁ QUE ESSAS LETRAS ESTÃO AGRUPADAS DESSE MODO?
COMO ESCREVER PALAVRAS USANDO A LETRA CURSIVA?

> acerola
>b

>c

>g
>l

>m
>p
>s
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Para esta atividade, todos precisam conhecer o alfabeto cursivo, pois as lacunas devem ser preenchidas com
letras que possuem diferentes movimentos iniciais, de
modo que eles possam praticar o movimento mandão
dos diferentes grupos.
Faça a leitura da parlenda de forma coletiva e, em seguida, oriente os alunos a iniciar a atividade, completando o alfabeto com as letras que estão faltando. Circule
pela sala e faça intervenções para solicitar a eles que
observem os grupos de letras que possuem o mesmo
movimento inicial exposto no cartaz. Se necessário, faça
um rascunho com as letras que algum aluno esteja com
dificuldade de escrever, exemplificando os traçados corretos.
Respostas:
1. Complete a parlenda com as letras que faltam:
Suco gelado,
cabelo arrepiado.
Qual é a letra do seu namorado?
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z.
2. acerola, abacaxi
banana
caju, cajarana
graviola
laranja
manga, murici
pitomba
seriguela, sapoti
Vamos escolher algumas frutas e fazer um suco bem
gelado?

L ÍNGUA P ORTUGUESA
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Complete a lista de frutas cearenses, escrevendo-as
com letra cursiva:
acerola, abacaxi
banana
caju, cajarama
graviola
laranja
manga, murici
pitomba
seriguela, sapoti
Auxilie os alunos a completar a lista de frutas cearenses, dando exemplos caso tenham dificuldade.
Depois que os alunos completarem a parlenda, explique-lhes que o desafio agora será escrever palavras com
a letra cursiva. Pergunte a eles se conhecem a cantiga
“Pombinha branca”. Cante-a com eles ou coloque-a para
tocar algumas vezes. Em seguida, mostre a letra da cantiga com lacunas em algumas palavras, para que eles as
completem com letra cursiva. Mostre, também, o banco
de palavras, a fim de que eles consultem o traçado desse
tipo de letra na hora de escrever e leiam as palavras que
faltam na cantiga.
Se for possível, deixe a cantiga tocando na sala, enquanto os alunos realizam a atividade, para ajudar alguém que porventura não conheça a letra. Caso algum
aluno tenha dificuldade com certas palavras, escreva-as
em um pedaço de papel, mostre o movimento do traçado
e a emenda que deve ser feita para ligar uma letra à
outra.
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VOCÊ CONHECE A CANTIGA “POMBINHA BRANCA”?

ESCREVA COM LETRA CURSIVA DUAS PALAVRAS QUE SE INICIAM COM A
MESMA SÍLABA DE:

COMPLETE A CANTIGA COM AS PALAVRAS QUE FALTAM:

Pombinha branca, o que está

casamento

?
pro casamento.

Lavando

moço

, vou

Vou me
me
Vou pra

janela

pra namorar.
de terno

Passou um
Chapéu de

chapéu

, meu

RETOMANDO

.
sentar

Mandei entrar,

CONSEGUIU ESCREVER AS PALAVRAS USANDO O “MOVIMENTO
MANDÃO”?

limpa aí seu

Cuspiu no

LEIA AS PALAVRAS E, DEPOIS, COPIE USANDO SUA LETRA CURSIVA.

Cantiga popular.
UTILIZE O BANCO DE PALAVRAS PARA COMPLETAR A CANTIGA.

andei

falando

lavar

morada

banco

fazendo

mandei

panela

branco

homem

manta

parado

cavar

janela

namorado

pecar

chapéu

lavanderia

mexilhão

pescar

chão

lado

mola

poço

porcalhão

roupa

secar

tocar

28
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banco

poço

manta

homem

mexilhão

fazendo

PARA ESCREVER UMA PALAVRA COM LETRA CURSIVA, _____________ É
PRECISO TIRAR O LÁPIS DO ________________.
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Durante a atividade, faça anotações que possam lhe
ajudar a avaliar e analisar os avanços e as dificuldades
de cada criança.
Cantiga completa:
Pombinha branca, o que está fazendo?
Lavando roupa pro casamento.
Vou me lavar, vou me secar,
vou pra janela pra namorar.
Passou um moço de terno branco,
chapéu de lado, meu namorado.
Mandei entrar, mandei sentar
Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão.
Após os alunos concluírem as atividades, escreva a parlenda incompleta no quadro e convide dois voluntários
para grafarem as palavras que estão faltando. Observe
se estão fazendo o traçado e os movimentos iniciais e
finais corretamente. É interessante utilizar canetas com
diferentes cores para sinalizar cada grupo de letras que
possui o mesmo movimento mandão. Quando a parlenda
estiver completa no quadro, leia-a coletivamente.
Veja a sugestão para a atividade seguinte, em que devem completar a tabela com palavras que comecem com
a mesma sílaba da primeira do exemplo.

24/04/2021 11:03:12

casamento

casa

cavalo

moço

mola

modelo

janela

jaca

javali

chapéu

chave

chato

RETOMANDO
Orientações
Na atividade final, peça aos alunos que leiam as palavras escritas com letra cursiva e, depois, reescrevam
as palavras utilizando letra cursiva. Explique que, para
escrever uma palavra com letra cursiva, não é preciso
tirar o lápis do papel, o que torna a escrita mais rápida,
quando se tem prática.
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3
GRAFIA DE PEQUENOS TEXTOS COM A
LETRA CURSIVA

AULA

PRATICANDO
VOCÊ JÁ ESCREVEU UM CARTÃO PARA ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA?
ESCREVA O NOME DE 3 FAMILIARES DE QUEM VOCÊ GOSTA MUITO. NÃO
SE ESQUEÇA DE USAR LETRA CURSIVA!

VAMOS RELEMBRAR O TRAÇADO DAS LETRAS CURSIVAS?

c, a, d, g, q, o

1.

l, b, h, k, f, e

2.

i, u, w, y, t, j, p, r, s

3.

v, n, m, x, z

LEIA O CARTÃO QUE BIANCA ESCREVEU PARA A MÃE DELA.

RESPONDA COM OS COLEGAS:
⊲ COMO É O TRAÇADO DAS LETRAS CURSIVAS?

Mamãe,
Você é muito importante para
mim.
É a mulher mais especial do
mundo.
Eu te amo muito!
16/02/2021
Bianca

⊲ QUAIS SÃO OS GRUPOS DE LETRAS QUE POSSUEM O MESMO
TRAÇADO INICIAL?

AGORA É A SUA VEZ!
ESCREVA NO SEU CADERNO UM CARTÃO PARA ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA.
NÃO SE ESQUEÇA DE QUE O CARTÃO DEVE CONTER:
⊲ O DESTINATÁRIO (PARA QUEM VOCÊ VAI ESCREVER).
⊲ UMA PEQUENA MENSAGEM.
⊲ A DESPEDIDA.
⊲ A DATA.
⊲ A SUA ASSINATURA/NOME.
NÃO SE ESQUEÇA DE USAR A LETRA CURSIVA!
30
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⊲ Quais são os grupos de letras que possuem o mesmo

AULA 3 - PÁGINA 30

GRAFIA DE PEQUENOS TEXTOS
COM A LETRA CURSIVA
Objetivos de aprendizagem

⊲ Grafar pequenos textos com a letra cursiva.

Objeto de conhecimento
⊲ Conhecimento das diversas grafias do alfabeto.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.
Dificuldades antecipadas
Os alunos podem ter dificuldade para traçar as letras
cursivas sem tirar o lápis do papel até o final da palavra ou
para realizar os traçados orientados pelo espaço da linha
(abaixo e acima da linha).
Orientações
Para começar, diga aos alunos que, na aula de hoje,
eles irão relembrar as características da letra cursiva e
escrever um pequeno texto com esse tipo de letra. Faça
alguns questionamentos e guie-os para que respondam às
questões do caderno do aluno:
⊲ Como é o traçado das letras cursivas? As letras cursivas
são ligadas umas às outras na palavra, sem que seja
preciso tirar o lápis do papel. Esse tipo de letra pode
ficar acima ou abaixo da linha.

traçado inicial? Os grupos de letras que possuem o mesmo movimento ou traçado inicial são: (C, A, D, G, Q, O);
(L, B, H, K, F, E); (I, U, W, Y, T, J, P, R, S); (V, N, M) e (X, Z).
Escreva esses grupos no quadro e verifique se todos
os alunos dominam a escrita das letras e o movimento inicial de cada grupo. Auxilie-os de acordo com suas
necessidades.
Após a conclusão das atividades, escreva no quadro
uma frase com letra cursiva (de preferência, uma que os
alunos já conheçam). Com base nesse exemplo, explique
que é necessário deixar um espaço entre uma palavra e
outra na frase e que um conjunto de palavras e frases forma um texto.

PRATICANDO
Orientações
Auxilie os alunos para que escrevam o nome dos familiares em letra cursiva. Lembre-os de que nomes de
pessoas se iniciam com letra maiúscula. Se necessário,
volte ao cartaz com as letras cursivas para relembrá-los
da escrita de maiúsculas.
Depois, solicite aos alunos que observem a mensagem
de um cartão, escrita com letra cursiva. Leia a mensagem
e, em seguida, explique que é a vez deles escreverem um
cartão em letra cursiva. Lembre-os de que devem colocar o nome do destinatário, uma pequena mensagem, a
despedida, a data e a assinatura/nome deles, conforme
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RETOMANDO
Orientações
Depois que os alunos concluírem a tarefa, questione:
⊲ Qual foi a palavra mais difícil de escrever? Verifique as
respostas e faça anotações para trabalhá-las com mais
ênfase.
⊲ Qual foi a letra mais difícil de traçar? Caso algum aluno
aponte uma letra, mostre-a em uma palavra, ressaltando seus movimentos inicial e final.
⊲ Vocês observaram que algumas letras na forma cursiva
ficam acima e abaixo da linha? Espera-se que os alunos
respondam que as letras p, q, f, g, j, z ficam acima e
abaixo da linha.
Peça-lhes que completem a tabela no caderno do aluno, avaliando a mensagem que escreveram. Posteriormente, convide quatro alunos para compartilharem as
produções com a turma.

RETOMANDO
O QUE VOCÊ APRENDEU SOBRE A ESCRITA E O USO DA LETRA CURSIVA?
COMPLETE AS FRASES COM AS PALAVRAS DO QUADRO:
DIA A DIA - LÁPIS - TRAÇADO - PALAVRA - CURSIVAS

A. AS LETRAS __________________ SÃO LIGADAS UMAS ÀS OUTRAS NA
______________________, SEM PRECISAR TIRAR O ________________
DO PAPEL. ESSE TIPO DE LETRA PODE FICAR ACIMA OU ABAIXO DA
LINHA.
B. AS LETRAS FORMAM GRUPOS QUE POSSUEM O MESMO
_________________ INICIAL.
C. AS LETRAS CURSIVAS SÃO MUITO UTILIZADAS EM NOSSO
_________________________.

SISTEMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE
A PALAVRA MAIS DIFÍCIL DE
ESCREVER

A LETRA MAIS DIFÍCIL
DE TRAÇAR
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AS LETRAS QUE FICAM
ACIMA E ABAIXO DA
LINHA
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o modelo que leram. Ofereça o alfabeto com a letra cursiva para consulta, caso precisem, e oriente-os a escrever cada palavra sem tirar o lápis do papel, deixando um
espaço entre uma palavra e outra.
Observe os alunos durante a tarefa e faça anotações
sobre os avanços e as dificuldades de cada um. Caso
alguém não consiga escrever determinada letra cursiva,
escreva-a em um rascunho e mostre qual é o movimento
inicial e qual movimento deve ser feito para completá-la.
Solicite-lhes que leiam a mensagem que estão escrevendo em voz alta, para que percebam se falta alguma letra
ou palavra. Caso a mensagem esteja incompleta, peça-lhes que a reescrevam.

Para finalizar a aula, solicite aos alunos que, em duplas, revisem o que aprenderam sobre as letras cursivas,
completando as frases com as palavras do quadro.
Respostas:
A) AS LETRAS CURSIVAS SÃO LIGADAS UMAS ÀS OUTRAS NA PALAVRA, SEM PRECISAR TIRAR O LÁPIS DO
PAPEL. ESSE TIPO DE LETRA PODE FICAR ACIMA OU
ABAIXO DA LINHA.
B) AS LETRAS FORMAM GRUPOS QUE POSSUEM O MESMO TRAÇADO INICIAL.
C) AS LETRAS CURSIVAS SÃO MUITO UTILIZADAS EM
NOSSO DIA A DIA.
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CADÊ O
4 PONTO?

4
CADÊ O PONTO?

HABILIDADES DO DCRC
EF02LP09

Usar adequadamente ponto final,
ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

1
ONDE EU USO O PONTO?

AULA

VOCÊ SABE O QUE É PONTUAR? CONVERSE COM OS COLEGAS.
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO? PARA QUE ELES
SERVEM?
LEIA O TRECHO A SEGUIR COM SEUS COLEGAS:

Sobre esta proposta
A habilidade de usar adequadamente o ponto final, o
ponto de interrogação e o ponto de exclamação inclui o reconhecimento desses sinais gráficos na leitura, bem como
o seu uso na produção escrita para garantir legibilidade e
provocar os sentidos/efeitos desejados. A análise dos efeitos de sentidos provocados na leitura de textos é fundamental à organização desse saber.
Referências sobre o assunto
MACHADO, A. M. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
BRANDÃO, A. C. P.; ROSA, E. C. S.(Orgs.) Ler e escrever na
educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
AULA 1 - PÁGINA 33

ONDE EU USO O PONTO?
Objetivos de aprendizagem

⊲ Refletir de forma coletiva acerca da função da pontua-

ção em trechos de um conto.

⊲ Aprender a empregar os diferentes sinais gráficos para

gerar sentidos diversos.
Objeto de conhecimento
⊲ Pontuação.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.
Materiais
⊲ Lápis e borracha.
⊲ Lápis de cor.
Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem ter dificuldade de usar adequadamente os sinais de pontuação. Também podem confundir os
aspectos gráficos (exclamação e interrogação em particular), ainda que demonstrem conhecimento do sentido que
determinada frase deveria ter.
Orientações
Se possível, organize os estudantes em duplas ou pequenos grupos, para que possam interagir uns com os
outros ao longo das tarefas. Pergunte a eles se já ouviram

...
TUDO ERA MUITO CONFUSO...
— DEIXA QUE O TEMPO CURA
TODAS AS FERIDAS
— QUAL É O SEU TEMPO
— FAZ TEMPO QUE TE ESPERO
— TUDO TEM SEU TEMPO
— O TEMPO É O MELHOR REMÉDIO
— O TEMPO DE SER FELIZ É AGORA
‘ENTÃO, A FELICIDADE DEVIA
MORAR DENTRO DE TODOS OS
TEMPOS’, A MENINA DESEJAVA
UM DIA, DISSERAM PARA ELA:
— VOCÊ TEM TODO O TEMPO DO
MUNDO

A MENINA, ENTÃO, SE PERGUNTAVA:
‘TER TODO O
TEMPO DO MUNDO SIGNIFICA SER A
DONA DO TEMPO
E SENDO A DONA DO TEMPO, POSSO
MUDÁ-LO DE FRENTE PARA
TRÁS, MISTURAR O DEPOIS COM O
AGORA, TROCAR O HOJE PELO
ONTEM, REVIRAR O AMANHÃ E
TRAZER O FUTURO PARA PERTO DE
MIM
COMO MEXER NO TEMPO’
...

ALVES, E. O TEMPO QUE O TEMPO TEM. ILUSTRAÇÕES DE RAFAEL LIMAVERDE. FORTALEZA: SEDUC, 2018. DISPONÍVEL EM: PAIC.
SEDUC.CE.GOV.BR. ACESSO EM: 01 MAR. 2021.
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falar dos sinais de pontuação e de suas funcionalidades.
Caso algum aluno diga que sim, peça a ele que compartilhe
seus conhecimentos com a turma; intervenha, somente se
necessário, para corrigir alguma inadequação que possa
prejudicar a aprendizagem das demais crianças.
Mostre o trecho do conto O tempo que o tempo tem, de
Efigênia Alves, sem a pontuação. Solicite aos alunos que
leiam o texto em silêncio e observem-no por alguns minutos. Pergunte o que eles acharam da leitura e se há algo faltando. Espera-se que identifiquem a falta de alguns sinais
de pontuação, mesmo que não saibam nomeá-los. Relembre com eles os três sinais que serão trabalhados na aula:
ponto final, de exclamação e de interrogação. Peça-lhes
que coloquem esses pontos no texto, usando o lápis de cor.
Depois, eles devem ir até o quadro para grafar os sinais que
faltaram. Verifique se as respostas estão corretas de acordo
com o contexto das frases.

PRATICANDO
Orientações
Mostre aos alunos a versão do texto com os devidos sinais de pontuação. Antes da nova leitura, peça-lhes que
tentem perceber as diferenças entre a versão anterior e
a atual. Espera-se que notem a presença dos sinais de
pontuação. Caso isso não aconteça, explicite os sinais
que aparecem no texto: ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Nomeie-os, reforçando ou
corrigindo as possíveis respostas dos alunos.
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QUAIS SINAIS DE PONTUAÇÃO ESTAVAM FALTANDO NO TEXTO? ESCREVA
O NOME E A FUNÇÃO DE CADA UM DELES.

VOCÊ SABE O QUE É PONTUAR? CONVERSE COM OS COLEGAS.
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO? PARA QUE ELES
SERVEM?
MÁRIO ADORA LER. ELE ESCOLHEU COMPARTILHAR UM TRECHO DE SEU
LIVRO PREFERIDO: O TEMPO QUE O TEMPO TEM, DE EFIGÊNIA ALVES. LEIA-O
COM SUA TURMA.
FALTA ALGUMA COISA NO TEXTO? O QUÊ? COMPLETE O TEXTO COM SEU
LÁPIS DE COR!

SINAL DE PONTUAÇÃO

.
?
!

PRATICANDO
AGORA, VAMOS LER O TRECHO DO LIVRO ESCRITO CORRETAMENTE?
QUAIS DIFERENÇAS VOCÊ ENCONTRA ENTRE AS DUAS VERSÕES DO
TEXTO?

RETOMANDO
AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE A FUNÇÃO DE CADA SINAL DE PONTUAÇÃO,
LEIA COM SEU COLEGA DE DUPLA TRECHOS DE TRÊS LIVROS QUE MÁRIO
TEM EM SUA COLEÇÃO.

...
TUDO ERA MUITO CONFUSO...
— DEIXA QUE O TEMPO CURA TODAS AS FERIDAS.
— QUAL É O SEU TEMPO?
— FAZ TEMPO QUE TE ESPERO.
— TUDO TEM SEU TEMPO.
— O TEMPO É O MELHOR REMÉDIO!
— O TEMPO DE SER FELIZ É AGORA.
‘ENTÃO, A FELICIDADE DEVIA MORAR DENTRO DE TODOS OS
TEMPOS’, A MENINA DESEJAVA.
UM DIA, DISSERAM PARA ELA:
— VOCÊ TEM TODO O TEMPO DO MUNDO!

TRECHO 1

O GATO FOI PASSEAR NO MEIO DA FLORESTA.
ENCONTROU UMA GRANDE FESTA.
ERA O ANIVERSÁRIO DO CAMALEÃO.
LÁ TINHA BICHO DE MONTÃO.

FONTE: EVERTON, F. A FESTA DO CAMALEÃO. ILUSTRAÇÕES DE LI MENDES.
COLEÇÃO PAIC PROSA POESIA. FORTALEZA: SEDUC, 2011.

A MENINA, ENTÃO, SE PERGUNTAVA: ‘TER TODO O
TEMPO DO MUNDO SIGNIFICA SER A DONA DO TEMPO?
E SENDO A DONA DO TEMPO, POSSO MUDÁ-LO DE FRENTE PARA
TRÁS, MISTURAR O DEPOIS COM O AGORA, TROCAR O HOJE PELO
ONTEM, REVIRAR O AMANHÃ E TRAZER O FUTURO PARA PERTO DE MIM?
COMO MEXER NO TEMPO?’
...

TRECHO 2

A HORA DO BANHO, NA CASA DO PEDRO, É UM GRANDE TORMENTO,
CRIANÇA CORRENDO DE UM LADO PARA O OUTRO DIZENDO BEM ALTO:
— MAMÃE, LEVA O OUTRO!!!
FONTE: LUCAS, M. A HORA DO BANHO. ILUSTRAÇÕES DE EDUARDO VIEIRA. COLEÇÃO PAIC PROSA POESIA.
FORTALEZA: SEDUC, 2012.

ALVES, E. O TEMPO QUE O TEMPO TEM. ILUSTRAÇÕES DE RAFAEL LIMAVERDE. FORTALEZA: SEDUC, 2018. DISPONÍVEL EM: PAIC.
SEDUC.CE.GOV.BR. ACESSO EM: 01 MAR. 2021.
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Leia o texto pontuado em voz alta, fazendo as entonações adequadas, de modo que eles tenham um modelo a
seguir em suas leituras. Em seguida, peça aos alunos do
mesmo grupo que formem duplas e oriente-os a refletir
e debater, por cerca de três minutos, sobre a funcionalidade de um dos sinais de pontuação trabalhados nesta
aula. É importante que fique claro para cada dupla qual
sinal ela irá trabalhar/analisar.
Solicite a três duplas que compartilhem as reflexões
que fizeram. Intervenha somente para corrigir considerações incorretas ou inserir informações que auxiliem o
reconhecimento dos diferentes usos dos sinais de pontuação. Se uma dupla, por exemplo, expor que o ponto
de exclamação serve para afirmar, traga exemplos do
uso desse sinal para expressar o tom de uma ordem, surpresa, pedido ou sensação de espanto em um enunciado. Faça isso com todos os sinais que demandem uma
explicação complementar.
Solicite a todos os alunos que leiam juntos a versão
pontuada do texto, com a entonação adequada, conforme seu exemplo. Caso perceba que alguns estão
com dificuldade de colocar os sentidos expressos pelos sinais, peça a todos que repitam o trecho. Após a
leitura, instrua-os a preencher a tabela no caderno do
aluno, explicitando o nome e as funções dos sinais que
aprenderam.

24/04/2021 11:03:12

RETOMANDO
Orientações
Solicite a todos que leiam juntos, em voz alta e com
a entonação adequada, os trechos dos três livros apresentados. Espera-se que os alunos interpretem rapidamente o sentido, tendo em vista a pontuação utilizada.
Explicite a relação entre escrita e oralidade na Língua
Portuguesa, enfatizando que os sentidos expressos pelos
sinais de pontuação também ocorrem na fala e, por isso,
usamos diversas entonações para expressar diferentes
sentidos.
Proponha as questões a seguir aos alunos:
⊲ Por que é preciso colocar os sinais de pontuação em um
texto escrito?
⊲ Para que serve o ponto final?
⊲ Para que serve o ponto de interrogação?
⊲ Para que serve o ponto de exclamação?
Ouça as respostas e medeie o debate.
Em seguida, solicite-lhes que relacionem cada trecho
com a entonação adequada.
Respostas:
EM QUE TRECHO O PERSONAGEM PERGUNTA ALGO? TRECHO (3)
EM QUE TRECHO O NARRADOR CONTA ALGO? TRECHO (1)
EM QUE TRECHO O PERSONAGEM EXCLAMA ALGO? TRECHO (2)
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2
RECONHECENDO OS SINAIS DE PONTUAÇÃO

AULA
TRECHO 3
— POR QUE A ÁRVORE ESTÁ NO CHÃO?
— POR QUE O PEIXE ESTÁ NO MAR?
— POR QUE O CACHORRO LATE?
— COMO O PÁSSARO CONSEGUE VOAR?
— POR QUE O RIO CORRE?
E AS PEDRAS NÃO SAEM DO LUGAR?

PONTO FINAL, PONTO DE EXCLAMAÇÃO OU PONTO DE INTERROGAÇÃO?
SERÁ QUE VOCÊ SE LEMBRA DO USO DE CADA UM DELES?
RELACIONE CADA SINAL DE PONTUAÇÃO AO SEU USO, PINTANDO-OS DA
MESMA COR.

EXPRESSA UMA ORDEM, UM DESEJO OU
UMA SURPRESA.

PONTO FINAL

FONTE: CRISTINA, A. POR QUÊ? POR QUÊ? E PORQUE! ILUSTRAÇÕES DE CRIS SOARES.
FORTALEZA: SEDUC, 2018.

OBSERVE OS SINAIS DE PONTUAÇÃO DOS TEXTOS E COMPLETE AS
FRASES.

PONTO DE
EXCLAMAÇÃO

MARCA O FIM DE UMA FRASE AFIRMATIVA
OU NEGATIVA.

EM QUAL TRECHO O PERSONAGEM PERGUNTA ALGO? TRECHO
EM QUAL TRECHO O NARRADOR CONTA ALGO? TRECHO

PONTO DE INTERROGAÇÃO

MARCA O FINAL DE UMA PERGUNTA.

EM QU TRECHO O PERSONAGEM EXCLAMA ALGO? TRECHO
HOUVE MUDANÇA DE ENTONAÇÃO NA LEITURA DE CADA TRECHO?
COMENTE COM OS COLEGAS.

AGORA É HORA DO JOGO DA PONTUAÇÃO!
USE PEDAÇOS DE PAPEL PARA FAZER UMA PLAQUINHA PARA CADA
PONTO: FINAL, DE INTERROGAÇÃO E DE EXCLAMAÇÃO. COLE OS CARTÕES
COM OS PONTOS EM UM PALITO DE PICOLÉ OU DE CHURRASCO.

POR QUE É PRECISO COLOCAR SINAIS DE PONTUAÇÃO EM UM TEXTO?

VOCÊ VAI OUVIR ALGUMAS FRASES DO POEMA “GRANDE OU PEQUENO”,
DE PEDRO BANDEIRA. LEVANTE A PLACA COM O SINAL DE PONTUAÇÃO
CORRESPONDENTE À ENTONAÇÃO.
COMO VOCÊ ACHA QUE SE SAIU NO JOGO?
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Chame três estudantes até o quadro e peça-lhes que
escrevam as conclusões alcançadas pela turma. Todos
devem copiar essas conclusões no caderno do aluno.
É importante esclarecer que há outros sinais de pontuação, além dos trabalhados nesta aula, bem como sistematizar, com a ajuda deles, o conteúdo abordado, de
modo que compreendam a função de cada um dos pontos. Relembre, por exemplo, o quão difícil foi compreender o texto trabalhado sem a pontuação adequada.
AULA 2 - PÁGINA 37

RECONHECENDO OS SINAIS DE
PONTUAÇÃO
Objetivos de aprendizagem

⊲ Utilizar adequadamente os sinais de pontuação para

reproduzi-los na modalidade oral (por meio de entonações) e na modalidade escrita (por meio da identificação pequenos excertos de poemas).
Objeto de conhecimento
⊲ Pontuação.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.

L ÍNGUA P ORTUGUESA
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Materiais

⊲ Lápis de cor.
⊲ Tiras de papel sulfite ou de cartolina (três para cada

aluno).

⊲ Palitos de sorvete ou churrasco (três para cada aluno).
⊲ Cola.
⊲ Cartelas da página A11 do anexo deste material.

Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem ter dificuldade em usar adequadamente os sinais de pontuação. Também podem confundir os aspectos gráficos (exclamação e interrogação
em particular), ainda que demonstrem conhecimento do
sentido que determinada frase deveria ter.
Orientações
Organize a turma em pequenos grupos com seis estudantes. Opte por agrupar alunos que já demonstram
certa facilidade quanto ao uso da pontuação com alunos
que ainda têm dificuldade, para que, juntos, possam trocar conhecimentos.
Para retomar os tópicos abordados na atividade anterior, pergunte à turma:
⊲ Para que serve o ponto final?
⊲ Para que serve o ponto de interrogação?
⊲ Para que serve o ponto de exclamação?
⊲ Como são esses sinais gráficos?

– 32 –

os adultos e os parentes,
lá vem bronca da mamãe:
Não, não, não! Já para fora!
Você é muito pequeno
para ouvir nossa conversa.

PRATICANDO
UM COLEGA VAI SORTEAR UM VERSO DO POEMA PARA FAZER A LEITURA.
VOCÊ DEVERÁ ESCOLHER QUAL FRASE CORRESPONDE AO POEMA.
OBSERVE A PONTUAÇÃO.

Mas se eu faço algum errinho,
qualquer coisinha malfeita,
ou alguma reinação,
lá vem bronca do papai:
Mas você não tem vergonha?
Isso é coisa que se faça?
Você já está muito grande
para coisas como essa!

PINTE O QUADRADO QUE MOSTRA O SINAL DE PONTUAÇÃO ADEQUADO
PARA O SENTIDO DA FRASE QUE O COLEGA LEU.
FRASE 1
NÃO, NÃO, NÃO. JÁ PARA FORA.
NÃO, NÃO, NÃO? JÁ PARA FORA?
NÃO, NÃO, NÃO! JÁ PARA FORA!

FRASE 2
VOCÊ É MUITO PEQUENO PARA OUVIR NOSSA CONVERSA.

Afinal, quem é que eu sou?
Ou eu sou muito pequeno,
ou sou grande até demais!
Ora, tenham paciência!
Deixem-me crescer em paz !

VOCÊ É MUITO PEQUENO PARA OUVIR NOSSA CONVERSA?
VOCÊ É MUITO PEQUENO PARA OUVIR NOSSA CONVERSA!

FRASE 3:
MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA.

Bandeira, P. Mais respeito, eu sou criança!
São Paulo: Moderna, 1994.

MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA?
MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA!

38

LÍN GUA PO RTUGUESA

PF - ATS_CE_3BI_2ANO_CA.indd 38

24/04/2021 11:03:12

Verifique as respostas e solicite aos alunos que relacionem cada sinal de pontuação ao seu uso, pintando-os
da mesma cor na tabela:
EXPRESSA UMA ORDEM,
PONTO FINAL

UM DESEJO OU UMA
SURPRESA.
MARCA O FIM DE UMA

PONTO DE EXCLAMAÇÃO

Após a leitura, diga que lerá apenas algumas frases do
poema, para que eles levantem a plaquinha com o sinal
de pontuação adequado para o sentido de cada frase.
Leia devagar e com a entonação correta. Em alguns momentos, repita uma mesma frase mudando a entonação,
para que os alunos compreendam e diferenciem os sentidos implicados no uso da pontuação. É importante que,
além de levantar as placas, alguns voluntários expliquem
as motivações para as escolhas, principalmente se houver
divergências, pois a argumentação será fundamental para
sanar dúvidas. Caso a turma não entre em consenso, repita a frase e explique a resposta correta.

FRASE AFIRMATIVA OU

PRATICANDO

NEGATIVA.
PONTO DE

MARCA O FINAL DE UMA

INTERROGAÇÃO

PERGUNTA.

Para iniciar o “Jogo da pontuação”, entregue para cada
aluno três plaquinhas (preparadas por eles em aula anterior ou como tarefa de casa): uma com o ponto final, outra
com o ponto de exclamação e outra com o ponto de interrogação. A dinâmica consiste em levantar a plaquinha
com o sinal mais adequado ao sentido de cada trecho do
poema “Grande ou pequeno”, de Pedro Bandeira. Para
exemplificar, diga a frase “Hoje estou feliz!” e solicite aos
alunos que levantem a plaquinha com o sinal que transmite o sentido da frase: ponto de exclamação.
Para dar início ao jogo, leia o poema na íntegra:
Grande ou pequeno?
Se eu me meto na conversa,
para ouvir do que é que falam

Orientações
Mantenha os grupos organizados na etapa de introdução. Para essa dinâmica, organize uma tabela com os
versos do poema e imprima-os ou escreva-os em um papel para o sorteio de cada grupo.
Diga aos alunos que vocês vão trabalhar a identificação dos pontos (final, interrogação e exclamação). Para
tanto, um integrante de cada grupo deve sortear e ler
um verso com a entonação adequada. Os demais devem
pintar com lápis de cor, entre as opções dadas no caderno do aluno, aquela que corresponde à frase dita pelo
colega, ou seja, a que contém a pontuação correta. É interessante que todos os integrantes assumam o papel
de orador ao menos uma vez. Embora possam discutir
coletivamente, os alunos devem marcar suas respostas
em uma folha individual.
Para começar a correção, leia a frase 1 com a entonação adequada. Logo após, pergunte aos alunos qual é
o ponto que há nessa frase. Caso queiram, eles podem
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FRASE 4:

RETOMANDO

VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE PARA COISAS COMO ESSA.

VAMOS LER O POEMA COMPLETO?
LEIA-O COM OS COLEGAS E UTILIZE A ENTONAÇÃO NECESSÁRIA DE
ACORDO COM A PONTUAÇÃO.

VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE PARA COISAS COMO ESSA?
VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE PARA COISAS COMO ESSA!

GRANDE OU PEQUENO?

FRASE 5:

SE EU ME METO NA CONVERSA,
PARA OUVIR DO QUE É QUE FALAM
OS ADULTOS E OS PARENTES,
LÁ VEM BRONCA DA MAMÃE:
‘NÃO, NÃO, NÃO! JÁ PARA FORA!
VOCÊ É MUITO PEQUENO
PARA OUVIR NOSSA CONVERSA’.

AFINAL, QUEM É QUE EU SOU.
AFINAL, QUEM É QUE EU SOU?
AFINAL, QUEM É QUE EU SOU!

MAS SEU EU FAÇO ALGUM ERRINHO,
QUALQUER COISINHA MALFEITA,
OU ALGUMA REINAÇÃO,
LÁ VEM BRONCA DO PAPAI:
‘MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA?
ISSO É COISA QUE SE FAÇA?
VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE
PARA COISAS COMO ESSA!’

FRASE 6:
DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ.
DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ?
DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ!

AFINAL, QUEM É QUE EU SOU?
OU EU SOU MUITO PEQUENO,
OU SOU GRANDE ATÉ DEMAIS!
ORA, TENHAM PACIÊNCIA!
DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ !

BANDEIRA, P. MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA! SÃO PAULO: MODERNA, 1994.
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usar novamente as plaquinhas do início da aula. Peça-lhes que justifiquem as respostas, escute-os e faça as
devidas correções. Rememore as funções de cada sinal
gráfico e evidencie os motivos que classificam as outras
duas opções como incorretas. Repita o processo com as
outras frases.
Respostas:
FRASE 1: NÃO, NÃO, NÃO! JÁ PARA FORA (!)
FRASE 2: VOCÊ É MUITO PEQUENO PARA OUVIR NOSSA
CONVERSA (.)
FRASE 3: MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA (?)
FRASE 4: VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE PARA COISAS
COMO ESSA (!)
FRASE 5: AFINAL, QUEM É QUE EU SOU (?)
FRASE 6: DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ (!)

24/04/2021 11:03:12

⊲ Tiveram dificuldade de falar a frase para os colegas ou

selecionar a opção correta?

⊲ Quando vocês discutiram qual seria a resposta correta,

todos do grupo concordaram?

⊲ Se não, como chegaram a uma conclusão?
⊲ Você acha que a pergunta no título foi proposital para

o poema?

⊲ Qual outro título você daria ao poema se fosse escrito

por você? Seria uma pergunta também?

AULA 3 - PÁGINA 42

REVISÃO E EXERCÍCIOS SOBRE
PONTUAÇÃO
Objetivos de aprendizagem

RETOMANDO

⊲ Revisar a pontuação de um texto escrito observando se

Orientações
Solicite aos alunos que releiam o poema completo,
trabalhando bem a entonação de acordo com o usos do
ponto final, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Ressalte que, na fala, as intenções são expressas por meio de entonações específicas; já no texto
escrito, esses sentidos são marcados com os sinais de
pontuação.
No final da atividade, pergunte aos alunos o que
acharam:

os sinais utilizados traduzem ou não os sentidos pretendidos, corrigindo-os quando houver necessidade e justificando suas escolhas.
Objeto de conhecimento
⊲ Pontuação.
Prática de linguagem
⊲ Análise linguística.
⊲ Semiótica.
Materiais
⊲ Lápis de cor.
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Em seguida, inicie a análise/discussão da atividade realizada, pedindo a cada grupo que justifique as pontuações
que fizeram. Não interfira ainda, pois, neste momento, o
foco é ouvir as argumentações dos grupos. Após todos terem justificado as escolhas, pergunte se há algum sinal
colocado de forma errônea por algum grupo. Caso haja
inadequações que eles não percebam, conduza-os às respostas corretas por meio de perguntas, como:
⊲ Vocês acham que o sinal colocado aqui está correto?
⊲ Quando esse sinal é usado?
⊲ Qual é o sentido que a frase expressa?
⊲ Qual é o sinal que corresponde ao sentido da frase?

VAMOS AVALIAR A ATIVIDADE QUE FIZEMOS? PREENCHA O QUADRO.
VOCÊ ACHOU A ATIVIDADE FÁCIL OU DIFÍCIL?

QUAIS FORAM AS SUAS MAIORES DIFICULDADES?

Registre no quadro o texto corrigido, contendo a pontuação correta:
CHAPEUZINHO VERMELHO

QUE OUTRO TÍTULO VOCÊ DARIA PARA O POEMA, SE ELE FOSSE ESCRITO POR VOCÊ?
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FINALMENTE, CHAPEUZINHO CHEGOU À CASA DA VOVÓ
E BATEU DE LEVE NA PORTA.
— QUEM ESTÁ AÍ?
PERGUNTOU O LOBO, ESQUECENDO DE DISFARÇAR A
VOZ.
— É CHAPEUZINHO VERMELHO, SUA NETINHA. ESTOU
TRAZENDO BISCOITINHOS, UM POTE DE GELEIA E MANTEIGA BEM FRESQUINHA!
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Dificuldades antecipadas
Alguns alunos podem ter dificuldade de usar adequadamente os sinais de pontuação. Também podem confundir
os aspectos gráficos (exclamação e interrogação em particular), ainda que demonstrem conhecimento do sentido
que determinada frase deveria ter.
Orientações
Inicie a aula dividindo a turma em cinco grupos. Opte
por agrupar estudantes em etapas diferentes de aprendizagem para que, juntos, possam trocar conhecimentos.
Retome o conhecimento prévio dos alunos sobre os sinais que serão trabalhados nesta aula: ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Caso queira,
pronuncie uma frase, como “Qual é a data de hoje?”, e
pergunte qual seria o ponto utilizado se essa frase estivesse escrita. Solicite aos alunos que também compartilhem
outras frases que levariam o mesmo sinal. Espera-se que
eles já compreendam com clareza que o ponto final marca
o fim de uma frase, o ponto de interrogação serve para
fazer perguntas e o ponto de exclamação expressa uma
ordem, um desejo ou uma surpresa.
Mostre a eles o trecho do conto Chapeuzinho Vermelho
sem a pontuação e a tabela contendo os sinais gráficos.
Instrua-os a completar o texto com esses sinais, colocando-os nos contextos apropriados. Após a inserção, cada
grupo deverá ler as frases que pontuou para toda a turma.
Ressalte a importância de respeitar a entonação adequada no momento da leitura.

FONTE: DOMÍNIO PÚBLICO.
EM: WWW.DOMINIOPUBLICO.GOV.BR. ACESSO EM: 10 MAR. 2021.

PRATICANDO
Orientações
Questione se os alunos conhecem o “Jogo dos 7 erros”.
Caso alguém se manifeste, peça-lhe que explique aos demais como funciona. Acrescente que, agora, eles participarão de um jogo parecido: o Jogo dos 5 erros de pontuação.
Peça-lhes que, em grupo, leiam o texto disposto no caderno do aluno. Depois de cada frase lida, eles deverão
discutir se o sinal que aparece marcado ali está correto ou
não. Caso acreditem que está incorreto, deverão marcar
um X com lápis de cor vermelha e escrever o sinal correto
no espaço destinado . Reforce que nem todos os pontos
estão errados e que o desafio é justamente identificar e
corrigir os equívocos.
Note que as crianças podem recontextualizar os sentidos expressos no texto. No caso do trecho MAMÃE, ESTE
SUCO É DE LARANJA?, por exemplo, há a possibilidade de
interpretarem como uma afirmação ou como uma surpresa. Caso isso ocorra, no momento da correção, considere
o item correto se elas conseguirem relacionar as explicações com o sinal utilizado, mesmo que o texto original
apresente outro sinal. O importante é que todas tenham
compreendido as funcionalidades de cada sinal e justifiquem as suas escolhas.
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3
REVISÃO E EXERCÍCIOS SOBRE PONTUAÇÃO

AULA

PRATICANDO
VOCÊ CONHECE O JOGO DOS 7 ERROS? HOJE VAMOS JOGAR ALGO
PARECIDO: O JOGO DOS 5 ERROS DE PONTUAÇÃO.

VAMOS PRATICAR O USO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO?

COM SEU GRUPO, LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E ANALISE SE
OS PONTOS FINAL, DE INTERROGAÇÃO E DE EXCLAMAÇÃO FORAM USADOS
CORRETAMENTE.
CASO IDENTIFIQUEM QUE ALGUM ESTÁ ERRADO, MARQUEM UM X COM
LÁPIS VERMELHO. EM SEGUIDA, ESCREVA, NO QUADRADO QUE APARECE
LOGO DEPOIS, O SINAL QUE DEVERIA ESTAR ALI PARA QUE O TEXTO TENHA
O SENTIDO CORRETO.
CASO A PONTUAÇÃO ESTEJA CERTA, NÃO PRECISA FAZER NENHUMA
MARCAÇÃO.

LEIA UM TRECHO DA HISTÓRIA DA CHAPEUZINHO VERMELHO E OBSERVE
A TABELA COM OS SINAIS DE PONTUAÇÃO. DECIDA COM SEU GRUPO EM
QUAIS PARTES DO TEXTO OS SINAIS DEVEM SER COLOCADOS.

CHAPEUZINHO VERMELHO
FINALMENTE, CHAPEUZINHO CHEGOU
À CASA DA VOVÓ E BATEU DE LEVE NA
PORTA
— QUEM ESTÁ AÍ
PERGUNTOU O LOBO, ESQUECENDO DE
DISFARÇAR A VOZ
— É CHAPEUZINHO VERMELHO,
SUA NETINHA ESTOU TRAZENDO
BISCOITINHOS, UM POTE DE GELEIA E
MANTEIGA BEM FRESQUINHA

O SUCO DE TINA
TINA ACORDOU, COLOCOU SEU UNIFORME E FOI TOMAR O CAFÉ DA
MANHÃ!
ACHOU O SUCO MUITO SABOROSO E COMENTOU COM SUA MÃE:
— NOSSA, ESTE SUCO ESTÁ UMA DELÍCIA?

MAMÃE, ESTE SUCO É DE

LARANJA.
DONA LÚCIA ORGULHOSA EXPLICOU:
— ESTE SUCO É FEITO COM VÁRIAS FRUTAS: LARANJA, ABACAXI E

FONTE: DOMÍNIO PÚBLICO. DISPONÍVEL EM:
WWW.DOMINIOPUBLICO.GOV.BR. ACESSO EM: 10 MAR. 2021.

MORANGO.
— MAMÃE, POSSO TOMAR OUTRO COPO DE SUCO!

SINAIS

PERGUNTOU

TINA.

.

.

?

— AQUI ESTÁ?
DISSE DONA LÚCIA, ENCHENDO NOVAMENTE O COPO
DA MENINA, E COMPLETOU:
— QUANDO ACABAR, ESCOVE OS DENTES PORQUE JÁ ESTÁ NA HORA DE

!

IR PARA A ESCOLA.

FAÇA A CORREÇÃO COM OS COLEGAS.

— TUDO BEM, MAMÃE.

RESPONDEU TINA.

FONTE: COLORIR DESENHO PINTE CONFORME A LEGENDA. SMART KIDS. (TEXTO ADAPTADO).
DISPONÍVEL EM: WWW.SMARTKIDS.COM.BR. ACESSO EM: 01 MAR. 2021.
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Respostas:
O SUCO DE TINA
TINA ACORDOU, COLOCOU SEU UNIFORME E FOI TOMAR O CAFÉ DA MANHÃ!
ACHOU O SUCO MUITO SABOROSO E COMENTOU COM SUA MÃE:

×.

— NOSSA, ESTE SUCO ESTÁ UMA DELÍCIA?
×! MAMÃE, ESTE SUCO É DE LARANJA.
DONA LÚCIA ORGULHOSA EXPLICOU:
— ESTE SUCO É FEITO COM VÁRIAS FRUTAS: LARANJA, ABACAXI E MORANGO.
— MAMÃE, POSSO TOMAR OUTRO COPO DE SUCO!
×? PERGUNTOU TINA.
— AQUI ESTÁ?

×?

×! DISSE DONA LÚCIA, ENCHENDO NOVAMENTE O COPO DA MENINA, E COMPLETOU:

— QUANDO ACABAR, ESCOVE OS DENTES PORQUE JÁ ESTÁ NA HORA DE IR PARA A ESCOLA.
— TUDO BEM, MAMÃE.

RESPONDEU TINA.

FONTE: COLORIR DESENHO PINTE CONFORME A LEGENDA. SMART KIDS. (TEXTO ADAPTADO). DISPONÍVEL EM: WWW.SMARTKIDS.COM.BR.
ACESSO EM: 01 MAR. 2021.
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RETOMANDO
Orientações
Copie o texto corrigido no quadro ou projete-o para a
turma. Inicie lendo o título e a primeira frase até a pontuação a ser analisada. Solicite, então, a algum voluntário do primeiro grupo que assinale no quadro o erro
cometido, se houver, marcando o local com um X e inserindo o sinal correto ao lado, no . Logo após, pergunte
se todos concordam com o colega, fazendo perguntas,
como:
⊲ Qual foi o sinal que vocês marcaram aqui?
⊲ Como é o desenho deste sinal?
⊲ Como seria a frase se colocássemos um ponto de interrogação?
⊲ O sentido da frase mudaria?
⊲ Qual seria o novo sentido?
Repita essa ação, chamando novos voluntários até
todo o texto ser corrigido. Ao final, a versão corrigida por
eles deve corresponder à versão original, exceto se algum grupo tiver recontextualizado o sentido e justificado
sua escolha de forma coerente.
Em seguida, peça aos alunos que completem as duas
tabelas, a primeira, para avaliarem seu trabalho, e a segunda, para resumirem o bloco de atividades, mostrando
o símbolo para cada sinal, seu uso e um exemplo. Comente ainda que os sentidos das frases nem sempre são
fixos, como eles mesmos já viram; uma mesma frase, no
mesmo texto, pode ter ponto final, de exclamação ou de
interrogação. Ressalte a importância de lermos os textos
com atenção para interpretá-los corretamente.
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RETOMANDO
VAMOS FAZER A CORREÇÃO?
AVALIE O TRABALHO DO GRUPO.
SIM

MAIS OU MENOS

NÃO

IDENTIFICARAM TODOS OS SINAIS
DE PONTUAÇÃO QUE ESTAVAM
ERRADOS NO TEXTO?
CONSEGUIRAM JUSTIFICAR AS
ESCOLHAS DE PONTUAÇÃO?
ACHARAM A ATIVIDADE DIFÍCIL?

COMPLETE O MAPA MENTAL PARA CONCLUIR O CAPÍTULO.
PONTO DE
INTERROGAÇÃO

PONTO FINAL

PONTO DE
EXCLAMAÇÃO

SÍMBOLO

USO

EXEMPLO
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANEXO

Lista de palavras para recortar, distribuir aos alunos e usar na atividade Revisando o uso do “E” e do “I”.

LISTA A

LISTA A

LISTA A

GENTE

GENTE

GENTE

ALEGRE

ALEGRE

ALEGRE

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

JABUTI

JABUTI

JABUTI

CAQUI

CAQUI

CAQUI

LISTA A

LISTA A

LISTA A

GENTE

GENTE

GENTE

ALEGRE

ALEGRE

ALEGRE

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

JABUTI

JABUTI

JABUTI

CAQUI

CAQUI

CAQUI

LISTA A

LISTA A

LISTA A

GENTE

GENTE

GENTE

ALEGRE

ALEGRE

ALEGRE

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

JABUTI

JABUTI

JABUTI

CAQUI

CAQUI

CAQUI
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Lista de palavras para recortar, distribuir aos alunos e usar na atividade Revisando o uso do “E” e do “I”.

LISTA B

LISTA B

LISTA B

DAQUI

DAQUI

DAQUI

ALIMENTE

ALIMENTE

ALIMENTE

DENTE

DENTE

DENTE

JAVALI

JAVALI

JAVALI

MILAGRE

MILAGRE

MILAGRE

LISTA B

LISTA B

LISTA B

DAQUI

DAQUI

DAQUI

ALIMENTE

ALIMENTE

ALIMENTE

DENTE

DENTE

DENTE

JAVALI

JAVALI

JAVALI

MILAGRE

MILAGRE

MILAGRE

LISTA B

LISTA B

LISTA B

DAQUI

DAQUI

DAQUI

ALIMENTE

ALIMENTE

ALIMENTE

DENTE

DENTE

DENTE

JAVALI

JAVALI

JAVALI

MILAGRE

MILAGRE

MILAGRE
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Fichas com palavras em letra cursiva e de imprensa para usar na atividade Letra cursiva.

artesão

pescador

professor

faxineiro

pescador

PINTOR

médico

professor

Eletricista

agricultor

pedreiro

médico

VENDEDOR

Pedreiro

agricultor

eletricista

pintor

Faxineiro

artesão

vendedor
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Alfabeto em letra cursiva e de imprensa para usar na atividade Letra cursiva.

AA
aa

BB
bb

CC
cc

DD
dd

EE
dd

F
ff

GG
gg

HH
hh

II
ii

JJ
jj

KK
kk

LL
ll

OO
oo

P
pp

QQ
qq

RR
rr

UU
uu

VV
vv

WW XX
ww
xx

MM NN
mm nn
SS
ss

TT
tt

YY
yy

ZZ
zz
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Cartelas para copiar, recortar e distribuir para os grupos na atividade Reconhecendo os sinais de pontuação.

1

NÃO, NÃO, NÃO! JÁ PARA FORA!

2

VOCÊ É MUITO PEQUENO
PARA OUVIR NOSSA CONVERSA.

3

MAS VOCÊ NÃO TEM VERGONHA?

4

VOCÊ JÁ ESTÁ MUITO GRANDE
PARA COISAS COMO ESSA!

5

AFINAL, QUEM É QUE EU SOU?

6

DEIXEM-ME CRESCER EM PAZ!
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