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Título: O tempo passa: calendário mensal e calendário anual 

Duração estimada: 1 mês  

Apresentamos a descrição das aulas iniciais e da aula de encerramento dessa sequência didá-

tica. A proposta completa de construção do calendário mensal ocorre durante o mês. 

Referência ao livro do aluno: Unidades 1, 2 e 3 

Introdução 

Os calendários são instrumentos de marcação e contagem do tempo, e cumprem uma função 

social na organização da vida das pessoas. Muitas são as problematizações e descobertas que podem 

ser feitas com base no calendário convencional sob a forma de quadro. No entanto, constatamos que 

esse modo de organização do tempo revela certas características e regularidades que muitas vezes 

os alunos do 1º ano não compreendem logo no início do ano letivo. Como alternativa, apresentamos 

uma organização diferente: os calendários lineares ou em linha. 

Objetivos de aprendizagem 

• Nomear os dias da semana em sequência. 

• Reconhecer a semana como período de 7 dias. 

• Utilizar vocabulário específico relacionado ao tempo: ontem, hoje, amanhã, antes, ao 
mesmo tempo, depois. 

• Situar e organizar eventos ou acontecimentos no tempo. 

• Contar em sequência ordenada, ler e escrever números de 1 até 31. 

 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente 

 (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas. 

• Medidas de tempo: unidades de medida de tempo, suas relações e o uso do calendário  

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos 
relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos. 

(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 calendários.  
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Material necessário 

Barbante e folhas de papel sulfite. 

Desenvolvimento  

Esta sequência didática é formada por quatro etapas que se complementam e podem ser de-

senvolvidas concomitantemente. 

Etapa 1: Levantamento do conhecimento prévio sobre calendário 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva 

 

1. Inicialmente, avalie o conhecimento dos alunos. Convide-os a falar a respeito do que sabem e do 
que gostariam de saber sobre o nome dos meses do ano e o calendário. Algumas perguntas po-
dem orientar a mediação dessa conversa inicial com a turma: 

• Em qual mês nós estamos? 

• Hoje é que dia da semana? 

• Que dia da semana foi ontem? 

• E amanhã, será que dia da semana? 

• Quais os outros nomes dos dias da semana?  

• Quem já viu algum calendário? 

• Onde vocês acham que podemos encontrar um calendário?  

• Quem tem algum calendário em casa? 

2. Solicite aos alunos que elaborem um desenho ou outro tipo de registro que faça referência às 
perguntas mencionadas anteriormente. Alguns arriscam a escrita do nome dos dias da semana, 
outros fazem desenhos alusivos ao aniversário, outros ainda representam alguma atividade do 
dia. Consideramos que qualquer um desses registros evoca a ideia de um fato ou ação ocorrida 
em um tempo, importante na construção da relação espaço/tempo. 
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Etapa 2: Construção do calendário mensal linear 

Duração prevista: a construção do calendário mensal tem a duração de 1 mês 

Organização dos alunos: coletiva, em roda 

1. Vamos simular a construção do calendário do mês de março. Providencie um pedaço de barban-
te e 31 folhas de papel sulfite em branco. Com a participação dos alunos, prenda as folhas no 
barbante e pendure-o em algum lugar em que possa ficar durante o mês inteiro. É importante 
que ele seja afixado a uma altura a que a criança tenha acesso, por exemplo, abaixo da lousa.  
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2. Comece a construção do varal no primeiro dia do mês. Explique à turma que ele vai representar 
o mês de março. Faça outros questionamentos: 

• Cada dia é representado por um número. Alguém sabe que dia é hoje? 

• Alguém sabe que dia foi ontem? 

• E amanhã, será que dia? 

• Quem faz aniversário neste mês? Em que dia?  

Caso ninguém da turma saiba o dia do mês, forneça essa informação. 

3. Faça o primeiro registro no calendário escrevendo o nome do dia da semana, e deixe um espaço 
para que um dos alunos escreva o número do dia. Aos poucos, durante o mês, o nome dos dias 
da semana pode estar escrito em pequenos pedaços de papel. Os alunos identificam o nome do 
dia e o colam na folha. 
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4. Escolha um aluno para escrever o número do dia. Esse é um momento significativo para avalia-
ção da notação numérica. É possível identificar aqueles que não sabem escrever o algarismo, 
aqueles que invertem a posição do algarismo e os que fazem um traço qualquer para represen-
tar o número. 

Esta é também uma oportunidade de sistematizar o trabalho com a sequência numérica (oral-
mente e por escrito) e a escrita dos números em algarismos, articulando as unidades temáticas 
Números e Grandezas e medidas. 

Aos poucos, outras informações podem ser acrescentadas na folha do dia: nome dos aniversari-
antes do dia, números de meninas e meninos que vieram à escola, dia de visita a um museu, fe-
riados nacionais, etc. 
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Explorações durante o mês 

1. A cada dia do mês, preferencialmente no início da aula, convide os alunos a completarem a 
folha do dia no calendário.  

Durante a construção, chame a atenção, por exemplo, para o conceito de semana (período for-
mado por 7 dias); para o nome do dia anterior e do dia seguinte; para o número do dia anterior 
e do dia seguinte. Essas questões possibilitam iniciar o trabalho com a ideia de antecessor e su-
cessor de um número dado (o número do dia) no calendário. 

2. Após o registro do último cartão (último dia do mês) e com o varal do mês de março pronto, é 
possível chegar a algumas conclusões e fazer questionamentos para identificar e avaliar se a 
turma observou certas regularidas no calendário, como: 

• cada dia do mês é designado por um número e por um nome; 

• os nomes dos dias se repetem e se sucedem sempre na mesma ordem: domingo, segun-
da-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado; 

• os dias são indicados por uma sequência de 1 a 31 (no caso do mês de março). 
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Etapa 3: Construção do calendário anual linear 

Esta etapa da sequência didática segue orientações similares às da construção do calendário 

mensal, apresentadas anteriormente. Pode ser iniciada durante a construção do calendário mensal. 

Duração prevista: 2 aulas   

Organização dos alunos: coletiva 

1. Para a construção do varal do ano (calendário anual), serão necessários um pedaço de barbante 
e doze envelopes, que podem ser feitos com folha de papel. 

Prenda no barbante três envelopes, cada um referente a um dos três primeiros meses do ano, 
considerando que o início desse trabalho seja no mês de março. 

2. No terceiro cartão, portanto, escreva o nome do mês atual: MARÇO. 

3. Avalie os conhecimentos dos alunos sobre o calendário anual. Proponha algumas questões: 

• O mês de março é o primeiro mês do ano? 

• Quais meses já se passaram? 

• Alguém sabe o nome de outros meses? 

• Alguém sabe quantos meses tem o ano? 

Dependendo das respostas da turma, confirme-as ou informe o nome dos meses do ano. 

4. Escreva no primeiro envelope o nome do primeiro mês, JANEIRO, e, no segundo, o nome 
FEVEREIRO. Converse com os alunos sobre os meses que já se passaram. Em seguida, escreva o 
nome dos demais meses que completam o ano. 
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Explorações durante os meses 

1. Em cada envelope, algumas informações podem servir de referência temporal para os alunos. 
Peça-lhes, a cada mês, que façam um desenho sobre uma situação, um passeio ou qualquer ou-
tro evento que tenha sido significativo e marcante para a turma nesse período. Por exemplo: se 
a escola tiver feito um baile de Carnaval, o envelope poderá ser decorado com confetes, serpen-
tinas ou fotografias. 

Ressaltamos que as informações devem ter significado para os alunos e que eles devem saber 
interpretá-las. Considerando o tipo de informação a ser registrado, o envelope do mês de março 
poderia ficar assim: 
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A tarefa de ilustração dos envelopes pode ser feita a cada mês. Sugerimos, no entanto, que o 
nome de todos os aniversariantes seja marcado logo no início do ano, permitindo assim algumas 
problematizações: 

• Quantos meses faltam para Carlos fazer aniversário? 

• Em que mês temos mais aniversariantes? 

• Em que mês não temos nenhum aniversariante? 

• Quem faz aniversário nas férias de julho? 

2. Ao término do calendário linear do mês de março, solicite que os alunos contem o número de 
dias desse mês e o registrem no envelope de março, no calendário anual. 

3. Antes de iniciar a construção do varal do mês de abril, tire o barbante do mês de março, enrole-
o e o coloque no envelope do mês correspondente. 

4. Repita o procedimento para construir e tirar o varal do mês de abril, e assim sucessivamente. 
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5. Ao final de alguns meses, estique os varais de meses que os alunos elaboraram. Por exemplo, ao 
final do mês de abril, os alunos podem esticar no pátio da escola o varal dos quatro meses que 
se passaram. Em relação aos varais de janeiro e fevereiro, a turma pode completá-los apenas 
com o número de cada dia. Essa atividade permite que os alunos percebam quantos dias já se 
foram, relembrem eventos ou fatos importantes da turma e explorem a noção de antes e de-
pois. 

Etapa 4: Apresentação e exploração do calendário convencional 

Duração prevista: a exploração do calendário mensal deve ocorrer durante todo o ano 

Organização dos alunos: coletiva 

Avalie o momento de apresentar o calendário convencional e utilizá-lo em sala de aula como 

instrumento de medida de tempo e recurso para exploração de sequências numéricas, leitura e 

escrita de números. 

1. Ao final da construção de um ou mais calendários mensais, proponha a comparação de um deles 
com o calendário convencional, apresentado na forma de quadro. 

Mouses Sagiorato/Arquivo da Editora 

JUNHO 2019 

D S T Q Q S S 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

Algumas problematizações podem ser feitas durante e ao final da sequência, para acompanhar a 
aprendizagem da turma: 

• Onde aparecem os nomes dos 7 dias da semana neste tipo de calendário? 

• O que vocês acham que significam as letras D, S, T, Q, Q, S e S? 

• O que significam cada linha e cada coluna do calendário? 

• O que as linhas de números representam? 

• Onde está escrito o nome do mês? 

• Por que vocês acham que usamos esse tipo de calendário? 

• Quais foram os domingos de junho? Localizem no calendário esses domingos. 

• Por que há quadrinhos em branco no calendário? 

• Identifiquem no calendário o dia 15/6/2019. 
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Muitas vezes, alunos de 1º ano não conseguem responder a todas essas perguntas, pois a ta-

refa de interpretação de um calendário mensal convencional exige a relação entre várias informa-

ções. Avance nas problematizações conforme a turma for progredindo em sua aprendizagem. O 

trabalho com os calendários mensal e anual costuma se estender até o 3º ano do Ensino Fundamen-

tal.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização das etapas 1 e 2 e ao término da construção do calendário mensal, al-

gumas problematizações podem ser feitas para acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem 

dos alunos acerca do calendário. 

 

Durante a construção do calendário mensal 

• Quantos dias do mês de março já se passaram? 

• Quantos dias faltam para a apresentação de dança na escola? (No calendário, é possível 
indicar antecipadamente alguns eventos da escola e/ou da turma, marcando o dia na fo-
lha correspondente).  

• Quantos dias faltam para o aniversário de Marina? 

• Em qual mês estamos? 

• Qual é o mês do seu aniversário? 

 

Ao término da construção do calendário 

• Quantos dias tem o mês de março? 

• Mostrem e digam em qual dia comemoramos o aniversário de João. 

• Mostrem e digam em qual dia fizemos um lanche coletivo na praça perto da escola. 

• Em que dia da semana começou o mês de março? 

• Em que dia da semana terminou o mês de março? 

• Qual é o mês que vem logo depois de março? 

• Em que dia da semana começará o mês de abril? 

• Qual é o primeiro mês do ano? 

• Em que mês temos mais aniversariantes na turma? 


