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Prezado(a) professor(a), 

Todos os textos e quadros que apresentamos podem servir de referência para a elaboração 

do seu planejamento, considerando o contexto escolar e as características da turma. Nesse sentido, é 

possível importar os textos para o seu planejamento anual e bimestral, adequando-os às finalidades 

pedagógicas e didáticas relacionadas às aprendizagens matemáticas de cada ano escolar. 
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1. Relação entre as expectativas de aprendizagem do  

1º ano e objetos de conhecimento e habilidades da BNCC –  

3ª versão 

Apresentamos os quadros bimestrais, organizados em duas colunas principais que explici-

tam: as relações entre as Unidades do Livro do Estudante, as expectativas de aprendizagem por 

campo de conteúdo, os objetos de conhecimento e as habilidades propostas na BNCC – 3ª versão. 

As informações desses quadros serviram de subsídio para a elaboração das sequências didá-

ticas, do projeto integrador e das propostas de acompanhamento da aprendizagem. 
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2. Prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades 

Um ensino direcionado para o desenvolvimento de competências gerais para a formação do 

aluno e de habilidades específicas em uma área de conhecimento pressupõe uma prática didático-

pedagógica que contemple propostas que efetivamente contribuam para a aprendizagem dos 

alunos. 

As práticas didático-pedagógicas se revelam na sala de aula, o espaço de excelecência no 

qual professores e alunos compartilham, trocam, conversam, escutam, falam, agem e se respeitam 

mutuamente. Assim, tanto o professor quanto os alunos têm participação ativa, havendo momentos 

e situações nos quais o protagonismo é compartilhado ou exercido por um deles, de acordo com as 

ações de ensino e as tarefas de aprendizagem. 

O ambiente da sala de aula como um dos espaços de construção de aprendizagens deve ser 

planejado de forma que se alternem as vozes e as ações entre o professor e os alunos, de modo que 

sejam dadas possibilidades de posturas ativas do aluno para o desenvolvimento de habilidades a 

partir de conceitos, procedimentos e atitudes em relação à Matemática. 

Uma dessas práticas consiste no estabelecimento das expectativas que o professor lança so-

bre seu grupo de alunos. Vislumbrar e projetar altas expectativas em Matemática não significa, de 

forma restrita, ampliar a quantidade de conteúdos a serem ensinados. Significa considerar que todos 

os alunos têm o direito e são capazes de aprender Matemática, que podem relacionar conceitos 

matemáticos com conceitos de outras disciplinas e áreas do conhecimento, que podem aplicar 

conceitos matemáticos na resolução de problemas do seu entorno, de sua realidade; que podem 

manifestar gosto, prazer e atitudes positivas em relação ao conhecimento e à aprendizagem mate-

mática. 

Nesse sentido, algumas ações são fundamentais na prática docente. Cabe a todos os envolvi-

dos na formação do aluno, e, em especial, ao professor explicitar suas expectativas, ajudar os alunos 

a identificar suas potencialidades, desafiá-los a aprender e aplicar aquilo que aprenderam para 

resolver problemas e agir dentro e fora da escola. 

Um professor que estabelece altas expectativas para seu grupo de alunos é aquele que insti-

ga, motiva e impulsiona os alunos formulando questionamentos e provocações a todo momento no 

trabalho escolar; que os posiciona no papel de protogonistas na construção de seus saberes; que os 

auxilie no alcance das metas traçadas e na definição de novas metas, em um movimento crescente 

de complexidade. 

A aprendizagem acontece de forma mais efetiva em um ambiente de colaboração, no qual 

os grupos ou pares de alunos podem compartilhar seus saberes e, de forma mediada, adquirir novas 

aprendizagens. Conhecer os alunos, suas potencialidades e suas dificuldades permite a formação de 
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duplas e grupos produtivos nos quais todos os envolvidos podem tirar proveito e crescer a partir da 

interação proposta, interagindo, aprendendo conceitos, desenvolvendo habilidades. 

Conceber práticas didático-pedagógicas para o desenvolvimento de habilidades também re-

quer a disposição em motivar e garantir o engajamento dos alunos antes, durante e depois da 

realização das atividades. 

Nos próximos textos esperamos contribuir com exemplos de práticas didático-pedagógicas 

para o ensino e aprendizagem de conceitos e habilidades matemáticas. 
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3. Gestão da sala de aula 

Podemos definir a gestão da sala de aula como um conjunto de ações que o professor desen-

volve para criar e assegurar um ambiente no qual o processo de ensino-aprendizagem ocorra de 

maneira favorável e satisfatória. Essa gestão envolve tanto a gestão do ambiente da sala, quanto a 

gestão do relacionamento entre o professor e o grupo de alunos. 

A gestão do ambiente envolve a organização da sala e sua transformação em um ambiente 

de aprendizagem, no qual todos os atores exercem seus papéis de maneira coordenada e sintoniza-

da. Ao professor cabe a função de orientar e, juntamente com o grupo de alunos, criar regras e 

normas que garantam a manutenção do ambiente propício e positivo para o ensino e a aprendiza-

gem. Em um ambiente de cooperação, todos devem se responsabilizar pelo cumprimento dos 

acordos estabelecidos. 

3.1 Organização do ambiente da sala de aula 

Uma das dimensões da gestão da sala de aula diz respeito à organização do ambiente da sala 

de aula e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. 

A sala de aula deve ser um espaço no qual professores e alunos compartilhem e troquem ex-

periências, conversem, escutem, falem, atuem e se respeitem mutuamente. Assim, tanto o professor 

quanto os alunos têm participação ativa, configurando momentos e situações nos quais o protago-

nismo é compartilhado ou exercido por um deles, de acordo com as ações de ensino e as tarefas de 

aprendizagem. 

O ambiente da sala de aula como um dos espaços para o desenvolvimento de competências 

e a construção de aprendizagens deve ser planejado de forma que se alternem as vozes e as ações 

entre o professor e os alunos, e entre os próprios alunos, de modo que sejam criadas e oferecidas 

possibilidades de posturas ativas do aluno. 

Outro aspecto da organização do ambiente da sala de aula diz respeito à organização física 

dos alunos. Dependendo dos objetivos de cada atividade proposta, os alunos podem se organizar de 

diferentes maneiras, de modo a acolher e respeitar as diferenças individuais, incentivar e promover 

as aprendizagens. 

Por exemplo, as atividades de resolução e formulação de problemas propostas no Livro do 

Estudante, nas orientações didáticas específicas, e pelo professor podem ser realizadas em dupla de 

alunos. Esse tipo de organização favorece a criação de um espaço de aprendizagem colaborativo, no 

qual há troca de ideias, sentidos e significados da situação proposta, há negociação das estratégias 

de resolução e explicitação do ponto de vista de cada um. 

As atividades que envolvem manipulação de materiais como os que auxiliam no processo de 

quantificação (palitos, tampinhas e botões), ou aquelas que envolvem a coleta de materiais para uma 
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coleção, por exemplo, podem ser realizadas em grupos de 4 ou 5 participantes, favorecendo a 

interação entre mais alunos. 

A apresentação das regras de um novo jogo pode ser feita de modo coletivo com os alunos 

sentados em uma roda, de modo que joguem uma partida e tenham a oportunidade de expor suas 

dúvidas a respeito das regras do jogo ou, em vez disso, que expliquem aos colegas determinadas 

regras do jogo. As trilhas numéricas ou o jogo de dominó, por exemplo, podem ser confeccionados 

para que toda a turma participe de modo coletivo. 

Atividades que visam à mobilização dos saberes e ao acompanhamento do desenvolvimento 

da aprendizagem de cada aluno podem requerer organização individual. 

Propomos que o professor organize os alunos em sala de aula de acordo com as intenções 

pedagógicas de cada momento do trabalho escolar, considerando o processo de aprendizagem dos 

alunos. 

3.2 Organização do tempo didático 

A organização do tempo didático também é um dos elementos que constituem a gestão da 

sala de aula do professor. Sobre esse aspecto, chamamos a atenção para a importância do dimensio-

namento do tempo dedicado a cada atividade proposta, considerando a faixa etária dos alunos de 1º 

ano, a fim de que eles consigam realizá-las de maneira apropriada. São vários os aspectos que 

colaboram com a estimativa do tempo de realização das propostas: o interesse do aluno, sua 

capacidade de concentração, o grau de dificuldade, a efetiva organização dos materiais e dos alunos, 

entre outros. 

A organização do tempo didático pressupõe um planejamento prévio e cuidadoso do profes-

sor, assim como o conhecimento de seu grupo de alunos. O planejamento do tempo didático envolve 

as tarefas de ensino, a realização plena dos encaminhamenos da atividade, bem como, e, principal-

mente o tempo de realização das propostas pelos alunos. 

Para melhor organizar o tempo didático, o professor pode, por exemplo, preparar algumas 

atividades ou propostas extras para oferecer aos alunos que costumam concluir mais rapidamente 

uma tarefa, de modo que possam continuar a trabalhar, enquanto os demais finalizam os seus 

trabalhos. Em outros momentos, nos quais precise se dedicar ao atendimento de alunos que necessi-

tem de acompanhamento mais individualizado, o professor pode organizar diferentes estações de 

trabalho, nas quais os demais alunos possam realizar as atividades autonomamente. Essas propostas 

abrem espaço para o trabalho diversificado em sala de aula. 

Outra forma de gerenciar o tempo didático é explicitar o objetivo ou o que se espera de cada 

atividade ou proposta didática, a fim de que os alunos, tendo a clareza do que devem fazer, possam 

de fato trabalhar independentemente sem necessitar da mediação constante do professor. Para isso, 

após a explicitação dos objetivos das propostas, o professor pode dar uma orientação coletiva ou 

escolher um aluno para que ele demonstre o que entendeu e como realizaria a atividade. Diante da 
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possibilidade de a maioria dos alunos terem compreendido o que deve ser feito, eles podem realizar 

a proposta de maneira independente, e, ao mesmo tempo, o professor pode atender os alunos que 

apresentam maiores dificuldades. 

3.3 Organização do trabalho pedagógico 

Destacamos três modalidades organizativas do trabalho pedagógico que, desenvolvidas de 

maneira combinada, possibilitam o gerenciamento mais efetivo e eficaz das ações docentes em 

relação às tatrefas de aprendizagem dos alunos. São elas: 

 Atividades permanentes: atividades regulares que objetivam uma familiaridade maior 
com determinado tema ou ideia, no caso com a ideia matemática. 

 Sequência didática: conjunto de etapas organizadas com níveis de abrangência e com-
plexidade crescentes sobre um conjunto de ideias e conceitos, desenvolvidas em perío-
dos de 2 a 4 semanas, geralmente. 

 Projeto integrador: conjunto de etapas organizadas com níveis de abrangência e com-
plexidade crescentes sobre um conjunto de ideias e de conceitos. Os projetos são de na-
tureza interdisciplinar, partem de um problema, desenvolvem-se com uma abordagem 
investigativa e apresentam a elaboração de um produto final que expressa a síntese das 
aprendizagens. 

Para esta coleção e neste material digital para o professor, apresentamos exemplos de ativi-

dades permanentes ou recorrentes em Matemática, sequências didáticas e um projeto integrador 

envolvendo conceitos e habilidades de diferentes componentes curriculares. 
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4. Atividades recorrentes na sala de aula 

Durante o ano letivo e no decorrer de cada bimestre, o professor pode elencar atividades 

que são caracterizadas pela permanência ou recorrência em relação à frequência com que são 

apresentadas aos alunos. São as denominadas atividades permanentes ou recorrentes. Elas podem 

ser realizadas todos os dias, uma vez por semana, quinzenal ou mensalmente, dependendo dos 

objetivos de cada proposta. 

A seguir são elencados alguns exemplos de atividades recorrentes ou permanentes que po-

dem ser realizadas nas aulas de Matemática para o 1º ano. 

4.1 Roda de conversa 

Esta atividade permanente nas salas de Educação Infantil merece espaço na dinâmica das sa-

las de aula do 1º ano considerando os objetivos dessa proposta. Em uma roda de conversa, os alunos 

podem, por exemplo: conversar sobre algum tema proposto por eles ou pelo professor ou sobre 

alguma experiência vivida em sala de aula, como o jogo de boliche, contribuindo para o desenvolvi-

mento da linguagem oral; organizar, junto com o professor, as atividades do dia e construir o 

calendário do mês explorando aspectos de organização temporal; levantar hipóteses sobre algum 

tema, como falar sobre o que eles querem saber e aprender sobre os números, contribuindo para o 

levantamento do conhecimento prévio e para a criação de um espaço de investigação. 

Propomos que o professor planeje rodas de conversa como atividade diária em turmas de 1º 

ano, considerando a possibilidade de exploração de temáticas que envolvam, de modo informal, 

ideias matemáticas. 

Essa é uma atividade na qual é possível abordar temas e habilidades comuns à diferentes 

áreas de conhecimento. Ao posicionar os alunos em roda, o professor pode desenvolver não apenas 

a capacidade de expressão dos alunos, mas também a escuta respeitosa da fala do outro, o comparti-

lhamento de informações, etc. 

4.2 Organização da rotina do dia 

Propor momentos diários com os alunos para planejamento da rotina do dia nas turmas de 

1º ano favorece a organização espaço-temporal das crianças. Conseguir se situar e compreender a 

sucessão das atividades que foram ordenadas durante o dia, realizar as propostas no tempo estima-

do, entre outros aspectos, possibilita a construção de conceitos relacionados à sucessão e à duração 

do tempo expressos com palavras, como: ontem, hoje, amanhã, antes, depois, durante, agora. 

A organização diária das atividades do dia contribui para o desenvolvimento das seguintes 

habilidades de Matemática: EF01MA16, EF01MA17 e EF01MA18. 
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Em História, a organização da rotina do dia está relacionada diretamente à construção da 

temporalidade e da sequencialização do tempo, uma competência fundamental a ser desenvolvida 

ao longo do Ensino Fundamental. 

4.3 Construção do calendário 

Algumas das ações diárias que podem ser realizadas em sala de aula com relação a esse ins-

trumento de medida e organização do tempo são: convidar os alunos a marcar o dia no calendário, 

dizer qual é o dia da semana e o mês do ano; marcar compromissos, eventos, passeios; antecipar a 

organização de uma festa na escola tendo em vista a data marcada previamente no calendário; 

resolver problemas envolvendo a leitura e interpretação de informações registradas no calendário. 

A exploração do calendário, como atividade permanente, favorece o desenvolvimento das 

seguintes habilidades de Matemática: EF01MA16, EF01MA17 e EF01MA18. 

4.4 Quadro de presença 

A nomeação e quantificação dos alunos que compareceram à aula ou faltaram costumam fa-

zer parte da rotina das atividades dos alunos de 1º ano. O professor pode variar diariamente a 

proposição de encaminhamentos, por exemplo: os alunos podem registrar a quantidade de alunos 

presentes, resolver problemas envolvendo a comparação de quantidades e ideias de adição e 

subtração de acordo com o total de meninos e o de meninas na turma. 

A exploração do quadro de presença como atividade permanente pode contribuir para o de-

senvolvimento das seguintes habilidades de Matemática: EF01MA01, EF01MA02, EF01MA03, 

EF01MA04, EF01MA05 e EF01MA08. 

4.5 Tarefa de casa 

Dependendo da realidade escolar do professor e de seus objetivos com relação ao trabalho a 

ser desenvolvido com as turmas de 1º ano, é possível planejar atividades para os alunos realizarem 

em casa no decorrer de cada período escolar. As tarefas de casa podem apresentar objetivos especí-

ficos de acordo com as intenções pedagógicas do professor. 

Entre outros aspectos, as tarefas de casa possibilitam: 

 o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade, na medida em que os alunos 
são convidados a fazer as lições sozinhos, sem a presença do professor, e a entregá-las 
de acordo com a data determinada; 

 o desenvolvimento de determinadas posturas de estudante, que são construídas ao lon-
go da escolaridade e consistem na organização do material, na realização das tarefas de 
maneira autônoma e na construção paulatina de autonomia moral e intelectual. 
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 o desenvolvimento da linguagem oral. Os alunos devem comunicar oralmente a tarefa 
que foi encaminhada aos responsáveis. Por exemplo: os alunos avisam os pais ou res-
ponsáveis de que precisam separar caixas vazias para levar à escola daqui a alguns dias; 

 o desenvolvimento de uma postura investigativa em relação a determinado assunto ou 
conteúdo que o professor vai trabalhar em sala de aula. Por exemplo: os alunos levantam 
hipóteses sobre como é possível dar um presente de aniversário para um colega sem 
comprar o presente; 

 a sistematização de conceitos matemáticos. Com base no estudo de determinada noção 
matemática em sala de aula, os alunos podem revisitar essa noção em atividades que 
consigam fazer de modo autônomo em casa; 

 o acompanhamento de dificuldades específicas de aprendizagem que os alunos possam 
apresentar por meio de atividades diversificadas. O professor poderá propor atividades 
diferenciadas para cada grupo de alunos de acordo com o domínio de aprendizagem de 
determinada noção matemática. 

Apresentamos a seguir um quadro com exemplos de tarefas de casa para alunos de 1º ano. 

Essas tarefas podem ser desenvolvidas durante um período de quatro semanas e contemplam os 

objetivos listados anteriormente, apontando outras variáveis que podem ser consideradas no 

momento da elaboração do planejamento mensal ou bimestral pelo professor. 

Semana Exemplos de tarefas de casa 
 Sem registro 

(apresentação 
oral) 

Com registro 
(apresentação 
por meio de 
desenhos ou 

escrita) 

Seleção de 
materiais para 
uma atividade 

que será realizada 
em sala 

Com parceria 
dos pais ou 

responsáveis 

Atividades do 
livro didático 

1
a
  Procure em sua 

casa objetos ou 
brinquedos nos 
quais verificamos 
números escritos. 
Em sala de aula, 
conte para seus 
colegas o que 
você descobriu. 

   O professor pode 
selecionar 
atividades do 
livro didático que 
podem ser feitas 
de modo 
autônomo pelos 
alunos. 

2
a
   Faça um desenho 

das pessoas que 
moram com você. 
Leve seu desenho 
para mostrar aos 
colegas qual é a 
pessoa mais 
velha, a mais 
nova, a mais 
alta... 

  

3
a
    Procure objetos que 

lembrem uma 
esfera. Se possível, 
peça a ajuda de um 
adulto para fazer 
uma bola de meia. 
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Conte aos colegas 
quais objetos você 
encontrou e leve 
sua bola de meia 
para brincar com 
eles. 

4
a
     Faça uma 

pesquisa com as 
pessoas que 
moram com você. 
Pergunte qual é a 
fruta preferida de 
cada um.  
Em sala de aula, 
mostre a resposta 
de cada pessoa 
por meio de um 
desenho. 

 

4.6 Cálculo rápido em minutos 

A realização desse tipo de atividade, que visa à construção de habilidades de cálculos, reali-

zados sem o uso de lápis e papel, de modo permanente e frequente pode garantir o início da 

construção de um reportório básico (fatos fundamentais) das operações de adição e de subtração no 

1º ano. Além disso, e principalmente, essas atividades servem como suporte para o desenvolvimento 

de diferentes procedimentos de cálculo de todas as operações ao longo da escolaridade básica do 

aluno. 

As atividades podem ser propostas por meio de jogos orais. Por exemplo: o professor fala um 

número (7), e os alunos devem dizer qual é a quantidade que completa 10 unidades; nesse caso, 3. 

Outro exemplo é quando o professor fala um número que representa o total de uma adição (10), e os 

alunos, em pequenos grupos, devem falar adições entre dois números cuja soma seja 10. 

Atividades como essas contribuem para o desenvolvimento das seguintes habilidades de Ma-

temática: EF01MA06 e EF01MA07. 

4.7 Construção de uma Problemateca 

Resolver problemas representa muito mais do que ensinar os alunos a utilizar técnicas ou 

procedimentos algorítmicos; envolve levá-los a acionar sua rede de conhecimentos, fazer ligações e 

estabelecer relações entre a Matemática e as demais áreas do conhecimento. 

Propomos a construção de uma Problemateca da turma como uma atividade permanente, 

de modo a possibilitar aos alunos a resolução e formulação de problemas de diferentes tipos e 

configurações, envolvendo ideias e habilidades matemáticas, a construção e ampliação de estraté-

gias de resolução, bem como o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 
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As propostas de resolução e formulação de problemas, complementares às propostas do li-

vro do aluno, podem ser encaminhadas uma ou duas vezes por semana. A organização dos alunos 

pode ser individual, em duplas ou pequenos grupos. Enfim, os critérios para construção da Proble-

mateca da turma dependem da maneira como o professor organizará suas atividades em seu 

planejamento, se semanal ou mensalmente. 

4.8 Dia do jogo 

Os jogos têm recebido cada vez mais atenção nas salas de aula. Jogos para os alunos brinca-

rem, se divertirem, aprenderem; jogos para conhecer características e resgatar a história e o passado 

de outros povos, de outras culturas. 

Na primeira etapa do Ensino Fundamental, e especialmente no Ciclo de Alfabetização, os jo-

gos assumem um papel de destaque como temática curricular, no desenvolvimento da criatividade, 

da imaginação, das habilidades de expressão e de compreensão, de atitudes e de normas para o 

trabalho em grupo, de conceitos e de habilidades de pensamento (observação, comparação, análise, 

síntese, levantamento de hipóteses). 

Diante da importância dos jogos, tanto como elemento lúdico quanto como importante con-

tribuição para o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos, o professor pode criar o “Dia do 

jogo”, atividade permanente que se repetiria, semanal, quinzenal ou mensalmente, de acordo com a 

possibilidade e a distribuição de tempo. No “Dia do jogo”, os alunos podem ser organizados em 

pequenos grupos ou duplas, de acordo com a natureza do jogo, e jogar livremente ou sob a supervi-

são do professor. Um desses dias pode ser dedicado à construção de jogos para que os alunos 

pudessem levá-los consigo e jogar com os responsáveis ou outras pessoas. 

A natureza dos jogos, os objetivos e os desafios oferecidos deverão ser analisados pelo pro-

fessor por meio de uma atividade permanente e lúdica, de modo que os jogos possam oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento de diferentes habilidades matemáticas. 
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5. Projeto integrador 

O projeto, uma das modalidades organizadoras do trabalho pedagógico, pode ser entendido 

como um trabalho articulado, no qual podem ser colocadas “em ação” diferentes habilidades e 

competências de diferentes áreas do conhecimento. Os projetos podem ser desenvolvidos sob a luz 

de uma disciplina ou, por excelência, permeando diferentes componentes curriculares como Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física. A abordagem inter e transdiscipli-

nar do trabalho com projetos está diretamente associada à construção de diferentes linguagens, ao 

desenvolvimento de variadas formas de expressão, à concepção do conhecimento como rede de 

significados e ao desenvolvimento de competências gerais e fundamentais para a formação do aluno 

da escola básica (MACHADO, 2009; REAME, 2013). 

Um projeto nasce do interesse, da insatisfação ou da necessidade de análise e do estudo de 

algum tema traduzido na forma de um problema – como descobrir quantas cadeiras poderão ser 

colocadas no auditório da escola de modo que um maior número de pessoas possa sentar-se para 

assistir a uma apresentação –; ou de uma pergunta disparadora, por exemplo, “Como podemos 

evitar o desperdício de folhas de papel em nossa sala?”. Realizar um projeto significa assumir a 

dúvida, o imprevisto e planejar o processo de investigação. De maneira resumida, apresentamos 

alguns elementos para o planejamento de um projeto: 

 Delimitar o problema: o problema ou a pergunta disparadora elaborados a partir do in-
teresse dos alunos deve ser a porta de entrada para a realização de um projeto. A rele-
vância do projeto é um dos fatores mais importantes para garantir e manter o engaja-
mento dos alunos na busca pela(s) resposta(s) possível(is). 

 Planejar e replanejar: delimitado o problema ou a pergunta, deve-se caminhar para a 
próxima fase, que é o planejamento das etapas do projeto. Aprender a planejar, antece-
der, prever e organizar são habilidades essenciais para o bom desenvolvimento de uma 
atividade escolar e, principalmente, para a vida diária fora da escola, pois, mesmo na 
mais tenra idade, as crianças podem tirar proveito desse aprendizado e transportá-lo pa-
ra situações cotidianas extraescolares. 

Planejar um projeto implica considerar: 

 as metas, que deverão ser alcançadas por todos, e as expectativas de aprendizagem do 
aluno. 

 o tempo, que será destinado para desenvolver cada uma das etapas. A duração pode ter 
certa flexibilidade, mas sempre deve estar diretamente relacionada ao tempo necessário 
para a resolução do problema. Essa delimitação é essencial para que não se esgote o 
tempo disponível sem que o problema seja resolvido ou que o tempo destinado seja ex-
cessivo, dispersando a atenção e o interesse dos alunos. 

 a flexibilidade, para o acréscimo de ações não previstas, alteração ou eliminação de al-
gumas das ações anteriormente planejadas. Na organização das etapas do projeto e das 
ações específicas de cada uma, entram em jogo a seleção dos materiais e o modo de rea-
lização das tarefas pelos alunos. O projeto é uma modalidade de organização do trabalho 
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pedagógico que acolhe as características do trabalho em grupo. Por fim, deve-se prever 
formas de acompanhamento e de avaliação das etapas de realização do projeto. 

5.1 O projeto integrador da coleção 

A contemporaneidade é marcada pela complexidade das relações sociais, econômicas, políti-

cas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conhecimento 

e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma perspectiva 

em que o conhecimento não seja apresentado de maneira simplificada e compartimentalizada, mas 

por um viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 

venham ao encontro das inquietações e curiosidades típicas das novas gerações. Sendo assim, alguns 

temas comumente relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores 

como uma possibilidade de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível 

que o processo pedagógico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de eliminar as 

barreiras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 

trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos são 

uma das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes áreas do conheci-

mento rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do projeto pode ser 

sugerido pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor tem a responsabi-

lidade, no seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participantes, proporcionan-

do a relação entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a relação entre os 

conteúdos e as habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, o desenvolvi-

mento do senso crítico, dentre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 

cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 

conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 

que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 

comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desen-

volvimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o 

desenvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 
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2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criativida-
de, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver pro-
blemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversas ma-
nifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para partici-
par de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológi-
ca e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sen-
timentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.  

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escola-
res) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimen-
tos e resolver problemas.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhe-
cimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabi-
lidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mes-
mo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas 
e com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 
-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cul-
turas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habi-
lidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reco-
nhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentá-
veis e solidários. 

Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 5-6. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 1º ano. 

Título: Quem gosta de gincana? Eu! 

Tema Brincadeiras e gincana 

Produto final Elaboração de uma gincana por alunos do 1º ano com a participação de outras turmas da escola 

 

Justificativa 

Brincar é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Por meio das brincadeiras, po-

de-se desenvolver o respeito às regras, a cooperação, a solidariedade, a socialização, o trabalho em 

equipe, o respeito ao próximo, entre outras habilidades. As brincadeiras possibilitam a integração de 

todos os participantes para a tomada de decisões. Com as brincadeiras, as crianças podem, ainda, 

aprender mais sobre si mesmas, ampliar relações com outras crianças e com adultos e aumentar 

seus conhecimentos sobre o mundo que as cerca. 

O desenvolvimento deste projeto pressupõe um trabalho interdisciplinar voltado para a for-

mação integral dos alunos, estreitando o relacionamento entre os estudantes do 1º ano com os de 

outras turmas da escola. Por meio do projeto de elaboração de uma gincana, eles poderão desenvol-

ver diversas habilidades e competências. 

Objetivos gerais 

 Promover, entre os participantes do evento, a união, a diversão, o companheirismo e o 
espírito esportivo no cumprimento das regras das brincadeiras.  

 Integrar alunos, professores, familiares e comunidade escolar, fortalecendo o relaciona-
mento entre a escola e a família. 

 Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário e democrático, possibili-
tando a participação da família nesse processo. 

 Promover o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social e possibilitar o resgate de 
valores para a formação das competências morais, intelectuais e sociais das crianças. 

Objetivos específicos 

 Favorecer a construção de repertório de brincadeiras representativas de gincanas que 
contribua para o enriquecimento cultural e uma maior interação entre os alunos. 

 Participar de situações de leitura de textos instrucionais e listas de palavras do mesmo 
campo semântico mesmo antes de ser capaz de ler convencionalmente. 

 Escrever, com base nos conhecimentos já construídos, avançando na compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita.  
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 Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção, formulando pergun-
tas, fazendo comentários sobre o tema e planejando sua fala, considerando diferentes 
contextos e interlocutores. 

 Descrever a localização de objetos no espaço a partir de determinado ponto de referên-
cia, compreendendo a utilização de termos relacionados à posição dos objetos. 

 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre jogos e brincadeiras atuais da sua 
realidade e os praticados em outras épocas e lugares. 

Expectativas de aprendizagem 

 Pesquisar brincadeiras de diferentes épocas e lugares, de forma coletiva e colaborativa 
com os colegas de turma. 

 Organizar uma gincana a ser realizada com alunos de diferentes turmas (planejar as eta-
pas, a divisão de tarefas, o dia e o local, e o material necessário para a realização do 
evento).  

 Vivenciar um dia de descontração e diversão com entusiasmo pelo trabalho em equipe 
de forma lúdica e prazerosa por meio de brincadeiras infantis.   

 Demonstrar o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação 
da cidadania. 

 Exercitar o espírito de liderança, motivação e cooperação. 

Os quadros a seguir destacam as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, de cada discipli-

na, que são contempladas neste projeto.  

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Portuguesa 

Constituição da identidade 
psicossocial, em sala de aula, 
por meio da oralidade 

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com 
autoconfiança (sem medo de falar em público), para explorar e 
apresentar informações, esclarecer dúvidas, trocar ideias, propor, criar 
ou engajar-se em jogo ou brincadeira. 

Procedimentos de escuta de 
textos 

(EF01LP05) Recuperar assuntos e informações pontuais em situações 
de escuta formal de textos. 

Decodificação (EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas 
gráficas e semânticas. 

Autodomínio do processo de 
leitura 

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base 
no manuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, 
imagens, entre outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas. 

Escrita de dados pessoais 

 

(EF01LP17) Escrever, corretamente, mesmo que de memória, o próprio 
nome, o nome dos pais ou responsáveis, o endereço completo, no 
preenchimento de dados pessoais em fichas de identificação impressas 
ou eletrônicas. 
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Planejamento do texto 

 

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte 
(qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o 
tema e assunto do texto. 

Texto injuntivo: instrucional e 
procedimental 

 

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos com regras de convivência escolar ou combinados, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Revisão do texto (EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o 
texto produzido individualmente ou em grupo. 

Matemática Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, utilizando 
diversos pontos de referência 
e vocabulário apropriado 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás. 

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a 
utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, 
em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 

Medidas de tempo: unidades 
de medida de tempo, suas 
relações e o uso do calendá-
rio 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana 
e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. 

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês 
e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendá-
rios. 

Coleta e organização de 
informações 

Registros pessoais para 
comunicação de informações 
coletadas 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e 
organizar dados por meio de representações pessoais. 

História A vida em casa, a vida na 
escola e formas de represen-
tação social e espacial: os 
jogos e brincadeiras como 
forma de interação social e 
espacial 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

Geografia O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

Ciências Escalas de tempo (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas, 
meses e anos. 

Arte Matrizes estéticas culturais (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Duração 

De 3 a 4 meses, aproximadamente, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas se-

manalmente.  
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Organização do espaço 

Os alunos poderão trabalhar dispostos em roda nas atividades coletivas com toda a turma; 

ou em duplas, trios ou quartetos, em grupos menores. Para a realização das atividades coletivas, 

recomendamos que seja utilizado um ambiente mais espaçoso, como o pátio ou a quadra, se houver.  

Material necessário 

No transcorrer da atividade, os alunos devem ter à mão, além de lápis e papel, cartolina, pa-

pel Kraft e algum material de apoio, como textos ou livros com regras de brincadeiras. 

Também é necessário providenciar material específico para o desenvolvimento de cada brin-

cadeira escolhida pelos alunos. Por exemplo: barbante e bexigas das cores das equipes para a 

brincadeira “Bexigas nas pernas”.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado: Como organizar uma gincana? 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a cons-

trução e o desenvolvimento de um projeto.  

Inicialmente, faça um levantamento do que os alunos conhecem acerca de brincadeiras. 

Convide-os a conversar e trocar ideias e opiniões sobre as brincadeiras conhecidas por eles, sobre 

outras que eles gostariam de conhecer, sobre as brincadeiras de que mais gostam e sobre aquelas de 

que eles não gostam. Incentive os alunos a descrever alguma brincadeira que conheçam e convidar 

os colegas para brincar. Esse é o momento de despertar o interesse e a motivação dos alunos para 

conhecer brincadeiras de outras épocas, brincadeiras da comunidade e de outros lugares, brincadei-

ras com o próprio corpo, com objetos, etc. 

Antes de apresentar o tema do projeto à turma, pergunte: “Alguém sabe o que é uma ginca-

na de brincadeiras?”; “Quem já participou de uma?”; “Como a gincana foi organizada?”; “Como 

podemos descobrir e conhecer diferentes brincadeiras?”; “Como podemos organizar uma gincana de 

brincadeiras?”. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do produto final  

Apresente o projeto, as etapas a serem desenvolvidas e o produto final que se pretende ob-

ter. Organize os alunos em uma roda para retomar a conversa sobre as brincadeiras que eles conhe-

cem e que são mais usadas em gincanas. Estimule-os a trocar ideias e auxilie-os na elaboração de um 

cartaz com uma lista das brincadeiras mencionadas.  

Observação: Para que os alunos possam acompanhar o desenvolvimento do projeto, sugeri-

mos que seja construída uma linha do tempo (veja a Etapa 5 – Brincadeiras das quais os familiares 

participavam e elaboração de um cartaz). 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 1º ano 

Plano de desenvolvimento anual 

Etapa 3 – Realização de uma pesquisa com a família 

Para a realização desta etapa organize os alunos em uma roda, relembre com eles a atividade 

anterior e pergunte: “Será que na época em que seus pais, avós ou responsáveis eram crianças com 

as idades de vocês as brincadeiras eram diferentes?”. Converse com os alunos sobre possíveis 

procedimentos de coleta e de organização de informações como entrevistas ou questionários orais 

ou escritos, registros de informações em fichas, tabelas, etc. A construção desses procedimentos é 

um dos objetos de conhecimento da Matemática no 1º ano.  

Em seguida, proponha a elaboração de uma ficha para registrar as informações da pesquisa. 

Converse com os alunos sobre a produção da ficha – toda a turma deve participar da produção oral 

com destino escrito, que consiste na elaboração de uma ficha de pesquisa escrita pelo professor. O 

entrevistado poderá ser alguém da família (pais, avós ou responsáveis). 

Explique aos alunos que a ficha deve conter alguns dados pessoais do aluno e do familiar en-

trevistado, como nome, grau de parentesco, além de perguntas específicas sobre as brincadeiras do 

passado: “Como era a brincadeira mais comum?”; “Como eles brincavam? (Quais eram as regras?)”. 

O objetivo desta etapa é desenvolver a oralidade dos alunos (falar e ouvir). Com a mediação 

do professor, a ficha deve ser produzida considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve), a finalidade ou o propósito (escrever para quê), a circulação 

(onde o texto vai circular), o suporte (qual é o portador do texto), a linguagem, a organização, a 

estrutura, o tema e o assunto. 

Apresentamos um exemplo de ficha para a coleta das informações durante a pesquisa: 

NOME DO ALUNO: 

NOME DO ENTREVISTADO: 

PARENTESCO: 

1. COMO VOCÊ BRINCAVA QUANDO ERA CRIANÇA? DE QUAL BRINCADEIRA VOCÊ MAIS GOSTAVA? 

 

 

 

 

2. EXPLIQUE AS REGRAS DE UMA BRINCADEIRA DA SUA ÉPOCA. 

 

 

 

 

Sugerimos que a ficha elaborada pelos alunos, juntamente com uma breve descrição do pro-

jeto, seja entregue a um dos responsáveis pelo aluno no dia da próxima etapa do projeto. Essa é uma 

oportunidade de envolver a família e a comunidade nas etapas do desenvolvimento do projeto.  
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Etapa 4 – Preenchimento da ficha de pesquisa com o auxílio de adulto da família 

Entregue para os alunos a ficha elaborada por eles. Relembre cada item da ficha e peça que, 

em duplas, tentem descobrir o que está escrito. Peça que localizem, por exemplo, onde está escrito 

“NOME DO ALUNO” e “1. COMO VOCÊ BRINCAVA QUANDO ERA CRIANÇA? DE QUAL BRINCADEIRA 

VOCÊ MAIS GOSTAVA?”. 

Faça uma leitura compartilhada das perguntas da ficha com os alunos. Peça que escrevam o 

nome na ficha, no local indicado, e garanta a escrita do primeiro nome, mesmo que, para isso, 

tenham de copiá-lo. 

Ao término da atividade, oriente-os a levar a ficha para casa e entrevistar um familiar, de 

modo a concluir o preenchimento da ficha com o auxílio do entrevistado.  

Observação: Outra sugestão para a coleta das informações e que pode ser mais adequada 

para algumas famílias é a entrevista oral, em casa, ou, se possível, na própria escola.  

Etapa 5 – Brincadeiras das quais os familiares participavam e elaboração de um cartaz 

Organize uma roda de conversa sobre a pesquisa realizada. Convide os alunos a falarem com 

quem fizeram a pesquisa e a comentar as respostas sobre como eram as brincadeiras de antigamen-

te; sobre as características comuns e as diferenças entre as brincadeiras realizadas pelos familiares, 

no passado, e as atuais, realizadas pelos alunos. Se julgar necessário, sintetize as respostas enviadas 

pelos familiares antes da realização desta etapa. 

Em seguida, proponha a elaboração de um cartaz com uma lista dos nomes de todas as brin-

cadeiras mencionadas pelos familiares na pesquisa. Depois, peça aos alunos que a comparem com a 

lista das brincadeiras realizadas por eles, atualmente, utilizando para isso o cartaz elaborado na 

apresentação do projeto (veja a etapa 2). Leia os nomes das brincadeiras presentes nas duas listas, 

pausadamente, enfatizando os sons iniciais e finais das palavras. 

O cartaz, elaborado coletivamente, com a lista de brincadeiras mencionadas pelos familiares 

também pode ficar exposto na sala de aula para ser usado como fonte de pesquisa.  

Como complemento a esta etapa, os alunos podem convidar alguns familiares para que ensi-

nem à turma algumas brincadeiras que eles não conheçam. Para isso, peça que elaborem coletiva-

mente, com sua ajuda, os convites que deverão ser enviados aos participantes. Organize com os 

alunos uma recepção para os convidados. 

Ao término da atividade, proponha uma avaliação do andamento do projeto relacionando as 

etapas já cumpridas com aquelas que ainda faltam realizar. Desse modo, é possível explorar concei-

tos relevantes da disciplina de Ciências, que são as escalas de tempo, possibilitando aos alunos 

identificarem a sucessão dos dias, semanas e meses. Isso pode ser repetido em várias etapas do 

projeto, produzindo uma linha do tempo.  
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Por exemplo: 

               

Durante a construção da linha do tempo, incentive os alunos a consultar um calendário. Uma 

possibilidade, inclusive, é registrar a data de realização de cada etapa em um calendário desde o 

início do projeto. Essa abordagem pode favorecer a observação da passagem dos meses, além dos 

dias (ontem, hoje, amanhã) e dos dias da semana. 

Etapa 6 – Seleção de imagens de brincadeiras para exposição em sala de aula 

O objetivo a ser alcançado com esta atividade é o aprendizado da investigação como prática 

para a construção do conhecimento, por meio de tecnologias mais recentes. Isso poderá ser feito na 

escola (se houver um laboratório de informática) ou em casa, se os alunos tiverem acesso à internet.  

Os alunos deverão, orientados e acompanhados de adultos em casa e de professores na es-

cola, pesquisar e recolher imagens de quadros de artistas brasileiros, como Portinari ou Ivan Cruz, 

que retratem brincadeiras infantis. De posse das imagens de obras desses artistas, organize uma 

roda de conversa para que os alunos se expressem sobre imagens das obras selecionadas. Seria 

proveitoso projetar uma imagem de um dos quadros e fazer uma discussão mais ampla sobre ela. Em 

ambas as situações, intervenha sempre que possível, contextualizando as obras e seus autores. 

Os alunos poderão também escolher imagens para compor um mural e escrever, em duplas, 

a legenda embaixo de cada uma (título da obra, nome do autor e data), contemplando, assim, o 

planejamento do texto, a revisão e o gênero legenda. 

Para contemplar também os contextos histórico e artístico (ou social) da obra, trabalhe com 

a turma as artes integradas, caracterizando e experimentando brinquedos, brincadeiras e jogos de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Etapa 7 – Pesquisa de brincadeiras realizadas em outros lugares (regiões brasileiras ou países) 

A mesma dinâmica da etapa anterior pode se desenvolver com os tipos de brincadeiras reali-

zadas em diferentes regiões brasileiras ou países. A roda de conversa é uma boa estratégia para a 

exploração desta atividade, pois a expressão oral possibilita o diálogo, a interação e o desenvolvi-

mento da aprendizagem. 

O objetivo, neste momento, é identificar semelhanças e diferenças entre brincadeiras de di-

ferentes regiões, tomando contato com o modo de vida das crianças em diferentes culturas. 

Propomos a exploração do livro Crianças como você, de Barnabas Kindersley e Anabel Kin-

dersley. A obra percorre diversas culturas no mundo e traz a visão de que, mesmo apresentando 

diversidades, as crianças têm muito em comum. Em qualquer local do planeta, elas brincam, têm 
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amigos, anseios e sonhos. O que chama atenção nesse livro é que não há uma ordem de leitura; é 

possível abri-lo e escolher qualquer uma das histórias por dia para conhecê-la. 

Etapa 8 – Escolha das brincadeiras para a organização da gincana 

Retome a comparação das brincadeiras realizadas pelos familiares com as brincadeiras co-

nhecidas pelos alunos, usando os cartazes que produziram. O objetivo desta etapa é escolher 

algumas brincadeiras que os alunos tenham achado mais interessantes para fazer parte da gincana, 

produto final deste projeto. 

Cada aluno deve escolher uma das brincadeiras listadas nos cartazes. Registre cada voto na 

lousa, escrevendo o nome do aluno e a brincadeira escolhida. Após a observação da lista com o 

resultado individual da votação, questione os alunos se a maneira como eles estão apresentados 

permite que facilmente se tenha ideia de qual é a brincadeira favorita dos alunos da turma. Espera- 

-se que eles percebam que dessa forma não é tão simples chegar a essa resposta. 

Indicamos a construção de um gráfico para organizar os dados coletados. Para isso, sugeri-

mos que sejam recortados e entregues aos alunos quadrados com 7 cm de lado de modo que cada 

aluno receba um quadrado. Em uma folha de papel Kraft, desenhe um eixo horizontal e escreva o 

nome das brincadeiras votadas lado a lado e peça que cada aluno cole seu quadrado acima do nome 

da brincadeira escolhida. Auxilie na leitura dos nomes das brincadeiras durante a colagem. Depois da 

organização dos dados, solicite aos alunos que identifiquem as brincadeiras mais votadas, que farão 

parte da gincana. 

Observação: Sugerimos incluir a brincadeira “Caça ao objeto”, que favorece o desenvolvimen-

to das habilidades EF01MA11 e EF01MA12 de Matemática e a habilidade EF01GE09 de Geografia. 

Etapa 9 – Leitura de lista com os nomes das brincadeiras escolhidas 

Para a realização desta etapa, digite a lista com os nomes das brincadeiras escolhidas pelos 

alunos para a gincana e providencie cópias. Organize os alunos em duplas e entregue uma folha para 

cada uma. Leia os nomes das brincadeiras fora de ordem e peça que eles localizem as brincadeiras 

que indicaram. Exemplo de lista: 

QUEIMADA 

CARRINHO DE MÃO 

BEXIGAS NAS PERNAS 

CAÇA AO OBJETO 

CORRIDA DO SACI 

TELEFONE SEM FIO 

GARRAFA COM ÁGUA 
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CORRIDA DO SACO 

PEGA RABO 

MORTO-VIVO 

Durante a atividade, circule pela sala observando o trabalho das duplas. Ajude os alunos ofe-

recendo pistas para que consigam ler onde está escrito determinado nome. Faça perguntas que 

envolvam sons iniciais e finais de cada palavra. O objetivo é ler mesmo sem saber ler convencional-

mente, apoiando-se em pistas gráficas e semânticas. Oriente os alunos que estejam mais próximos 

de ler convencionalmente a escolher as brincadeiras menos conhecidas da lista. Aos alunos cuja 

escrita se mostre mais avançada, peça que escrevam o que souberem das regras de uma brincadeira. 

Os alunos poderão, em uma roda e mediados por você, trocar ideias sobre as brincadeiras e 

suas regras e eleger uma ou duas para brincar em um espaço fora da sala de aula.  

Etapa 10 – Leitura compartilhada de texto instrucional 

Leve para a sala de aula cópias das regras de uma das brincadeiras escolhidas para a gincana, 

preferencialmente uma que os alunos pouco conheçam. O objetivo desta atividade é possibilitar que 

os alunos aprendam mais sobre as brincadeiras escolhidas, acompanhando a leitura do professor, e 

se familiarizem com as características dos textos instrucionais. A sala de aula poderá estar organizada 

da forma usual, com as carteiras dispostas em fileiras, durante a leitura compartilhada. 

Incentive os alunos a acompanhar a leitura, fazendo o ajuste do falado ao escrito, dirigindo- 

-lhes perguntas e destacando algumas partes. Ao término, converse com eles para saber se compre-

enderam as regras e convide-os a brincar no pátio da escola. 

Etapa 11 – Formulação de hipóteses sobre o conteúdo de textos instrucionais com base no manu-

seio de seus suportes 

Traga para a sala de aula livros e textos que contenham regras de brincadeiras. Organize os 

alunos em trios ou quartetos no momento da pesquisa no material selecionado (que deve ter 

ilustrações que ajudem os alunos a localizar cada brincadeira). Circule pela sala de aula e observe o 

manuseio do material, dê dicas sobre a consulta ao sumário e oriente-os a observar as ilustrações. 

No final desta etapa, organize os alunos em uma roda de conversa para que todos compartilhem os 

resultados da pesquisa. 

O objetivo é formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos instrucionais, com base no ma-

nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, títulos e subtítulos, entre 

outros; e confirmar ou não essas hipóteses (autodomínio do processo de leitura). 

Ao término da atividade, relacione novamente as etapas já realizadas do projeto e levante, 

com os alunos, o que ainda falta realizar. 
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Etapa 12 – Produção de fichas informativas das brincadeiras para a gincana 

O objetivo desta etapa é produzir uma ficha informativa sobre cada brincadeira escolhida pa-

ra a gincana, em que o professor redige as informações. 

Elabore com eles um modelo de ficha ou traga um já pronto, para que se dediquem apenas 

ao preenchimento. Leia cada item que compõe a ficha, mostrando o local em que está escrito. 

Expresse, oralmente, o que deve conter cada item. Reproduza a ficha no quadro e preencha os itens 

de acordo com o que os alunos ditarem. Revise o texto em conjunto com a turma. 

Dessa maneira, os conhecimentos acerca do texto injuntivo (instrucional e procedimental), 

assim como a revisão do texto, são trabalhados e os alunos estudam como escrever, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, textos com regras, considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto. Além disso, observam como rever, com a colaboração do professor e dos 

colegas, o texto produzido em grupo. Exemplos de ficha: 

FICHA DA BRINCADEIRA: CARRINHO DE MÃO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES QUATRO DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO  
PARA BRINCAR 

NENHUM 

COMO BRINCAR 

 CADA EQUIPE DEVERÁ APRESENTAR QUATRO PARTICIPANTES. 

 A PROVA CONSISTE EM CONDUZIR O PARCEIRO EM POSIÇÃO DE CARRINHO DE 
MÃO (SEGURANDO O COLEGA PELOS PÉS). 

 HAVERÁ DOIS PONTOS DE CHEGADA. 

 NO PRIMEIRO PONTO, A PRIMEIRA DUPLA DA EQUIPE PARA E A SEGUNDA 
CONTINUA O PERCURSO. 

 GANHA A EQUIPE QUE REALIZAR O PERCURSO EM MENOS TEMPO. 

 HAVERÁ APENAS UMA RODADA PARA A DISPUTA DO 1º, 2º E 3º LUGAR. 

PONTOS 
1º LUGAR: 15 PONTOS 
2º LUGAR: 10 PONTOS 
3º LUGAR: 5 PONTOS 

  

FICHA DA BRINCADEIRA: BEXIGAS NAS PERNAS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES DEZ DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO 
PARA BRINCAR 

BARBANTE E BEXIGAS COLORIDAS 

COMO BRINCAR 

 CADA EQUIPE DEVERÁ APRESENTAR DEZ PARTICIPANTES. 

 O JOGADOR DEVE AMARRAR NO TORNOZELO UMA BEXIGA DA COR DE SUA 
EQUIPE. 

 AO SOM DE UMA MÚSICA, CADA PARTICIPANTE TENTARÁ ESTOURAR AS BEXIGAS 
DOS ADVERSÁRIOS. 

 O PARTICIPANTE QUE FICAR SEM BEXIGAS DEVERÁ SAIR DA BRINCADEIRA. 

 OS TRÊS ÚLTIMOS QUE PERMANECEREM COM BEXIGAS GANHARÃO OS PONTOS 
PARA SUAS RESPECTIVAS EQUIPES. CASO SEJAM DE UMA MESMA EQUIPE, 
RECEBEM TODOS OS PONTOS. 

PONTOS 
1º LUGAR: 15 PONTOS 
2º LUGAR: 10 PONTOS 
3º LUGAR: 5 PONTOS 
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FICHA DA BRINCADEIRA: CAÇA AO OBJETO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES QUATRO ALUNOS DE CADA EQUIPE 

MATERIAL NECESSÁRIO  
PARA BRINCAR 

PAPEL, HIDROCOR E OBJETO QUE SERÁ ESCONDIDO 

COMO BRINCAR 

 OS PARTICIPANTES SERÃO INFORMADOS SOBRE O NOME DO OBJETO QUE 
DEVERÃO ENCONTRAR E O TEMPO DISPONÍVEL PARA A SUA PROCURA. 

 AO SINAL DE UM APITO, TODOS DEVEM CORRER PARA PROCURÁ-LO. 

 DURANTE O TRAJETO, ENCONTRARÃO PISTAS SOBRE A POSIÇÃO EM QUE SE 
ENCONTRA O OBJETO (À DIREITA OU À ESQUERDA DO PALCO; EM CIMA OU 
EMBAIXO DAS ARQUIBANCADAS, POR EXEMPLO).  

 A EQUIPE QUE RETORNAR COM O OBJETO PEDIDO RECEBERÁ A PONTUAÇÃO. 

PONTOS 1º LUGAR: 10 PONTOS 

Como sugestão, proponha como uma das provas da gincana a arrecadação de alimentos não 

perecíveis que deverão ser trazidos para ser contabilizados no dia do evento. O objetivo dessa prova 

colaborativa é desenvolver o espírito de solidariedade entre os alunos de todas as equipes.  

Etapas 13 e 14 – Elaboração da programação do dia da gincana 

Para a programação do dia da gincana, algumas decisões precisarão ser tomadas previamen-

te com a participação da coordenação da escola e dos demais professores do Ensino Fundamental.   

Organize os alunos em roda e converse sobre os aspectos mais relevantes para a organização 

do evento. Por exemplo: 

 Qual será a data do evento? 

 Ele será realizado no período da manhã, da tarde ou em ambos?  

 Quais brincadeiras serão realizadas? (Relembre à turma o que foi desenvolvido nas eta-
pas anteriores.)  

 É necessário providenciar quais materiais para as brincadeiras? 

 Quais turmas da escola participarão da gincana? 

 Quantas equipes serão formadas? 

 Onde a gincana será realizada?  

 Quem serão os monitores responsáveis por ensinar cada brincadeira da gincana?  

Esse é um momento propício para explorar com a turma os períodos do dia, dias da semana, 

meses do ano e a escrita de uma data, consultando um calendário. 

Registre a programação do dia da gincana em cartazes expostos pela sala e pela escola. É im-

portante definir quem ficará responsável por determinada parte da gincana, qual papel cada um 

desempenhará (divisão das equipes, distribuição de fitas coloridas para divisão dos grupos). Sugeri-

mos que todos façam parte da comissão organizadora da gincana e que o professor seja o responsá-

vel por ela. 
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Algumas sugestões: 

 Organizar as equipes por grupos e por cores. 

 Convidar pais e familiares a fazer parte da torcida, ou até mesmo contribuir com ações 
para o cumprimento das provas. 

 Dividir as equipes em quantidades proporcionais de integrantes. 

 Sortear os participantes de cada equipe, na presença dos alunos da turma e de um pro-
fessor. 

Etapa final – Realização da gincana e avaliação do evento 

O objetivo desta etapa é participar do evento organizado pelos próprios alunos, situação em 

que eles assumirão diferentes papéis: ora o de quem ensina, ora o de quem brinca, ora o de quem 

julga, ora o de quem organiza. É interessante registrar o evento com fotografias ou filmagem, que 

podem ser resgatados no momento da avaliação. 

Após a realização do evento, organize uma roda de conversa com os alunos para que avaliem 

as experiências do dia da gincana, ressaltando o que deu certo, o que não deu e o que poderá ser 

melhorado na organização de um próximo evento.  

Avaliação e finalização 

Relembre com os alunos todo o processo vivido, desde a apresentação do projeto até o mo-

mento da conclusão. A linha do tempo elaborada durante as etapas pode ser uma boa fonte de 

consulta para o resgate de informações. O objetivo é que os alunos tomem consciência de sua 

participação em cada uma das etapas. Como finalização, sugerimos que cada aluno ilustre da manei-

ra que achar mais interessante (desenho, pintura, colagem, etc.) o que mais gostou durante o 

desenvolvimento do projeto e que, coletivamente, ilustrem como foi o dia da gincana. 

Referências complementares para pesquisa ou consulta 

WISE, Debora. O grande livro dos jogos e brincadeiras infantis. Tradução: Silvia Mari-

ângela Spada. São Paulo: Madras, 2017. 

Guia infantil. A corrida de saco. Jogo e brincadeira para crianças. Disponível em: 

<https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/a-corrida-de-saco-jogo-

e-brincadeira-para-criancas/>. Acesso em: 3 nov. 2017. 

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

KINDERSLEY, Barnabas; KINDERSLEY, Anabel. Crianças como você. São Paulo: Ática, 

1997. 
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MEIRELLES, Renata. Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos meninos do 

Brasil. São Paulo: Terceiro nome, 2007. 

Momento curioso. Crianças e suas brincadeiras ao redor do mundo. Disponível em: 

<https://momentocurioso.com.br/criancas-ao-redor-do-mundo/>. Acesso em: 4 nov. 

2017. 

Mapa do brincar. Folha de São Paulo. Disponível em: 

<http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

Muralzinho de ideias. Brinquedos e brincadeiras por Candido Portinari. Disponível 

em: <http://www.muralzinhodeideias.com.br/brinquedos-e-brincadeiras-por-

candido-portinari/>. Acesso em: 3 nov. 2017. 

Site do artista Ivan Cruz. Disponível em: <https://www.ivancruz.com.br/>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Ler e escrever: coletânea de atividades 

– 1º ano/Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação.  

Concepção e elaboração: Claudia Rosenberg Aratangy; Milou Sequeira; Marisa Gar-

cia. São Paulo: FDE, 2011. 

UNESCO. Ministério da Educação e do Desporto. Educação um tesouro a descobrir: 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI. São Paulo: Cortez, 1998.  

Vai para a rua menino! Arte também é diversão: 5 pintores pra apresentar à criança-

da. Disponível em <https://vaipraruamenino.wordpress.com/2013/01/14/arte-

tambem-e-diversao-5-pintores-pra-apresentar-pra-criancada/>. Acesso em: 3 nov. 

2017 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Integrando saberes – Caderno 10. 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 2015. 
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6. Fontes de pesquisa para usar em sala de aula ou para 

apresentar aos alunos 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. PNAIC. Cadernos de 

formação: Matemática. Brasília, 2014. 

______. Acervos complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos 

do Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEB. 

______. Pró-letramento: programa de formação continuada de professores dos 

anos/séries iniciais do Ensino Fundamental. Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2007. 

CARDOSO, V. C. Materiais didáticos para as quatro operações. São Paulo: Caem-

IME/USP, 1992. 

IFRAH, G. Os números: a história de uma grande invenção. 5. ed. São Paulo: Globo, 

1992. 

ITACARAMBI, R. R. A resolução de problemas de geometria na sala de aula, numa vi-

são construtivista. São Paulo: Faculdade de Educação/USP, 1993. (Dissertação de 

Mestrado). 

______. Resolução de problemas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo: 

Livraria da Física, 2010. 

MANDARINO, M. C. F. Números e operações. In: BRASIL, Ministério da Educação – Se-

cretaria da Educação Básica. Coleção explorando o ensino. Brasília, 2010. 

______. Que conteúdos da matemática escolar professores dos anos iniciais do ensi-

no fundamental priorizam? In: GUIMARÃES, G.; BORBA, R. (Org.). Reflexões sobre o 

ensino de Matemática nos anos iniciais de escolarização. São Paulo: Sociedade Brasi-

leira de Educação Matemática, 2009. 

MUNIZ, C. A. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educa-

ção matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

SANMARTÍ, N. Avaliar para aprender. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. Matemática: por que e pa-

ra quê? 3. ed. São Paulo: Global, s/d. (Coleção Ciência Hoje na Escola). 

SOUZA, E.R et al. A matemática das sete peças do tangram. São Paulo: CAEM-USP, 

1995. 

VILA, A.; CALLEJO, M. L. Matemática para aprender a pensar: o papel das crenças na 

resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
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Sites 

Selecionamos alguns sites que podem servir como fonte de pesquisa para a 

elaboração de atividades: 

 APM – Associação de Professores de Matemática, de Portugal. Disponível em: 
<http://www.apm.pt>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 Banco Central do Brasil. Disponível em: <www.bcb.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 Canal Kids. Disponível em: <http://www.canalkids.com.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Site totalmente voltado para crianças, com dicas culturais, atividades, informações e cu-
riosidades sobre diversos temas. 

 Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. Acesso 
em: 28 dez. 2017. 

Site da revista Ciência Hoje das Crianças, elaborada pelo Instituto Ciência Hoje para des-
pertar a curiosidade de crianças em relação às Ciências. A revista representa fonte de 
pesquisa para alunos e professores. 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Apresenta diversas informações sobre o Brasil, como números e características da popu-
lação brasileira. 

 Laprimp – Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos. Disponível em: 
<http://www.labrimp.fe.usp.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

É destinado ao fortalecimento do vínculo entre teoria e prática pedagógica e o conheci-
mento da realidade brasileira na área de brinquedos e materiais pedagógicos. Nesse site, 
o professor encontra uma coletânea de jogos e brincadeiras. 

 Mapa do brincar. Folha de São Paulo. Disponível em: 
<http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

 Matemática em toda parte. TV Escola. Disponível em: 
<https://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/matematica-em-toda-parte>. Acesso 
em: 28 dez. 2017. 

Vídeos da série Matemática em toda parte, do canal TV Escola. 

 Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 
2017. 

Apresenta notícias, resultados de pesquisas e estudos importantes para o cidadão brasi-
leiro. 

 Nova Escola. Disponível em: <http://www.novaescola.com.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Apresenta sugestões de atividades, planos de aula, sugestões de avaliação, bibliografia 
para a formação do professor e indicações de leitura para os alunos. 
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 Portal do professor do MEC. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 Salto para o futuro. TV Escola. Disponível em: 
<https://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/salto-para-o-futuro>. Acesso em: 28 
dez. 2017. 

Vídeos da série Salto para o futuro do canal, TV Escola. 

 Univesp. Disponível em: <https://univesp.br/>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 

Centros de formação continuada de professores 

Grupos de estudo e pesquisa, laboratórios de matemática em diversas uni-

versidades brasileiras. Essas instituições oferecem palestras, conferências, cursos e 

publicações na área de Matemática. Procure mais informações por meio do site, e-

mail ou endereço das próprias universidades. 

IMPA — Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Disponível em: <https://impa.br/>. 

Estrada Dona Castorina, 110 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-320. 

Tel.: (21) 2529-5000. 

SBEM — Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Disponível em: 

<http://www.sbem.com.br>. E-mail: sbem@sbembrasil.org.br. 

SBM — Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: 

<http://www.sbm.org.br>. Estrada Dona Castorina, 110, sala 109 – Jardim Botânico, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-320. Tel.: (21) 2529-5065. 

Secretaria de Educação. Procure informações sobre publicações oficiais, programas 

de formação continuada da Secretaria de Educação de seu município e estado. 

 

 

  

https://univesp.br/
https://impa.br/
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