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como trabalhar com a sequência e os blocos
Você tem em mãos o caderno do
segundo bimestre letivo, composto de
uma sequência didática, dois blocos de
atividades e uma orientação especifica
para o trabalho com alunos que ainda
não compreenderam o sistema de escrita alfabético. Você deverá lançar
mão dessas orientações enquanto tiver
na sua sala alunos com escrita não alfabética. A sequência Manual da culinária
baiana contém propostas para a produção escrita de receitas com alguns
ingredientes especiais, muito usados
em pratos típicos da Bahia, e de curiosidades sobre esses alimentos. Conhecendo histórias africanas, o bloco com
atividades de leitura do bimestre, propõe uma diversidade de histórias para
serem lidas por você e também pelos
alunos em rodas de leitura, com a finalidade de conhecer um pouco da cultura
e do cotidiano de alguns povos africanos. E o bloco Análise e reflexão sobre
a língua traz atividades focadas em conteúdos ortográficos e pontuação.
Como proposto no bimestre anterior, trabalhe as atividades da sequência e dos blocos de forma intercalada,
pois os conteúdos envolvidos em cada
um deles precisam estar presentes na
rotina dos alunos. Entretanto, a ordem
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das atividades apresentadas em cada
bloco deve ser respeitada, por conter
uma lógica interna que considera a
progressão dos conteúdos e o grau de
autonomia dos alunos. Essa proposta
rompe com a lógica presente em grande parte dos livros didáticos, nos quais
é necessário finalizar um conteúdo, ou
uma sequência, para iniciar outro.
A sequência didática Manual da culinária baiana se apresenta como um material bastante proveitoso, tanto para
favorecer reflexões sobre o sistema
de escrita, considerando as crianças
que ainda não produzem alfabeticamente, quanto para propiciar avanços por
parte dos estudantes que já realizaram
essa conquista. Nela há atividades com
foco na reflexão sobre a escrita alfabética – envolvendo escrita e leitura de
nomes de receitas, ingredientes e itens
do modo de preparo – bem como na
leitura integral de receitas e curiosidades sobre os ingredientes. A sugestão
é que você realize as atividades dessa
sequência em quatro aulas na semana.
O bloco Conhecendo histórias africanas traz uma lista de sugestões
de contos que poderão ser lidos aos
alunos, e por eles, envolvendo temas
diversos, como as origens de caracte-

rísticas animais, bichos encantados e
a esperteza de alguns deles. É importante que as crianças escutem leituras,
leiam textos e participem de conversas
sobre os mesmos.
Outras leituras diárias devem ser
feitas por você para a classe, envolvendo contos africanos, que contenham animais como personagens,
assim como outros gêneros da esfera
literária, jornalística etc. É importante
lembrar que a qualidade literária dos
textos escolhidos deve ser do mesmo
nível que o das obras indicadas. A ideia
é que as atividades desse bloco sejam
propostas pelo menos em uma aula
por semana.
Por fim, o bloco de atividades Análise e reflexão sobre a língua traz mais
algumas propostas com foco na ortografia, especialmente envolvendo o uso
de S e SS. Integram o bloco, também,
atividades de observação inicial do uso
dos sinais de pontuação recorrentes
nas receitas, como ponto final e vírgula
em enumerações. As atividades desse
bloco podem ser feitas em duas ou três
aulas semanais. O quadro abaixo exemplifica a rotina de uma semana de aula.
Ele é apenas uma sugestão de como
organizar as atividades do bimestre.

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura em voz alta
de contos africanos
contendo animais

Leitura em voz alta de
outros textos literários
pelo professor

Leitura em voz alta
de contos africanos
contendo animais

Leitura em voz alta
de textos jornalísticos
(notícias, tirinhas etc.)

Conhecendo histórias
africanas

Manual da culinária
baiana

Manual da culinária
baiana

Manual da culinária
baiana

Manual da culinária
baiana

Roda de leitura

Análise e reflexão

Análise e reflexão

sobre a língua

sobre a língua
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orientações para sequência extra

Atividades
para alunos
com escrita
não alfabética
Um dos objetivos destes cadernos
é contribuir para que todas as crianças
saibam ler e escrever no início do ciclo I. Nem todas compreendem o sistema de escrita alfabético no 1º ano.
Por isso, use este bloco de atividades
enquanto houver alunos que ainda não
escrevem alfabeticamente.
Para levantar quais estudantes serão beneficiados com essa proposta,
você deve considerar:
• Os resultados da sondagem do final
do bimestre.
• As observações realizadas em sala.
• A análise das atividades realizadas
por eles.
Trata-se de um conjunto de atividades pensadas de forma a potencializar
a reflexão sobre o sistema de escrita
por meio de situações de interação entre os alunos. Para aqueles com escrita
alfabética você poderá:
• Propor situações, em duplas ou individuais, em que façam leituras de textos literários e revistas de divulgação científica.
• Pedir que revisem a ortografia nos
textos produzidos.
• Solicitar que realizem atividades semelhantes às oferecidas no bloco Análise e reflexão sobre a língua relacionadas à ortografia e à gramática.
Sua atenção maior, nesse momento,
deverá estar na coordenação da atividade de escrita, proposta nesta orientação. É necessário garantir de forma
permanente e diária as situações de
leitura e escrita (não cópia). É por meio
delas que os alunos podem atuar como

leitores e escritores, levantando e colocando em jogo suas hipóteses sobre o
funcionamento do sistema de escrita,
porque para “aprender a ler e a escrever, é preciso pensar sobre a escrita,
pensar sobre o que a escrita representa e como ela representa graficamente
a linguagem” (WEISZ, 2014, p. 166).
Atividades de leitura
Situações em que a criança assume
o papel de leitor antes de saber ler,
buscando os indícios disponíveis para
isso, analisando-os para confirmar o
que pode estar escrito. Nesses momentos, você deve orientá-la a:
• Ajustar os segmentos do texto falado
aos segmentos escritos.
• Levantar hipóteses sobre o que e
onde está escrito com base no conhecimento sobre o texto e outros indícios.
• Colocar em jogo seus saberes sobre
o funcionamento do sistema de escrita
(letras utilizadas, tamanho da palavra,
nomes compostos e valor sonoro convencional, entre outros).
Atividades de escrita
Nelas, o aluno precisa se esforçar
para encontrar meios de registrar aquilo que se propõe a escrever, com base
no conhecimento de que dispõe. Você
pode levá-lo- a:
• Buscar informações em escritas estáveis, como a lista de nomes da turma, músicas e parlendas conhecidas, a rotina do
dia e outros escritos disponíveis em sala.
• Colocar em jogo o que já compreendeu sobre o sistema de escrita.
• Escrever textos com a intenção de
comunicar algo.
• Considerar outras referências escritas para analisar e retomar suas produções com base nas pistas oferecidas
e usá-las de acordo com suas possibilidades.
Em todas as situações, é fundamental os alunos socializarem suas ideias e
produções e refletirem com os colegas
– que possuem necessidades que po-

dem ser compartilhadas – sobre seus
saberes acerca do sistema de escrita.
Desse modo, promovem contradições
com relação às suas próprias ideias.
Um exemplo são as exigências de
quantidade e variedade de letras nas
escritas silábicas. Considerando os
resultados da sondagem inicial, este
bloco traz atividades que contemplam
os princípios didáticos e as situações
citadas anteriormente. Esse material
poderá ser utilizado tanto em sala de
aula quanto em situações de grupo
de estudo, a serem organizados pela
escola a fim de atender os alunos que
ainda não escrevam alfabeticamente.
Considerações para a realização
desse trabalho com os alunos
• Os saberes e não saberes dos alunos
acerca do sistema de escrita: veja orientações para sondagem na página 66.
• As possibilidades de agrupamento:
considerar a sondagem realizada.
• Nomes próprios: são uma preciosa
fonte de informação sobre o sistema de
escrita, permitindo inúmeras reflexões,
tais como aprender sobre a direção da
escrita e que a ordem das letras não é
aleatória; compreender o valor sonoro
das letras; a estabilidade da escrita, ou
seja, que uma mesma letra pode estar
presente em diferentes nomes, além
de oferecer aos alunos um conjunto de
letras que servirá para produzir outras
escritas. Organize a lista de nomes de
sua turma dispondo-os sem separação
entre meninos e meninas, todos alinhados à esquerda, um por linha, sem
abreviações nem destaque para algumas letras e, principalmente, sem o
uso de elementos que levem os alunos
a reconhecer os nomes por outros indícios que não as letras (por exemplo:
cores, fotos e desenhos).
• Caderno de texto: consiste numa importante fonte de consulta para a produção de outras escritas, uma vez que
é produzido pelo aluno com os textos
que conhece de memória (parlenda,
2º BIMESTRE
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música etc.) e que passam a fazer sentido para aquele grupo. Esse caderno
contendo textos de memória e sendo
personalizado pelo aluno possibilita
que reconheça seu conteúdo e o utilize como leitor fluente, lendo para os
colegas, para os familiares etc. Esse
caderno deve ser montado para cada
aluno que não escreve alfabeticamente
e será um grande apoio para você.
• O alfabeto: garanta que todos tenham
disponível um alfabeto escrito, para
que, sabendo cantá-lo, possam localizar a letra que buscam para escrever,
até não ser mais necessário.
• Materiais e suportes para a escrita: disponibilize papéis, computador, quadro,
cartazes e letras móveis. Estas precisam
ser oferecidas organizadas e separadas,
considerando a ordem alfabética.

organizá-los. Isso ocorre pelo simples
fato de aprenderem uns com os outros
ao participarem de uma situação didática bem planejada. No quadro a seguir,
você confere algumas situações comunicativas que favorecem a produção da
atividade de escrever entre todos:

Escrever entre todos
De acordo com o Guia de planejamento e orientações didáticas do
1º ano do programa Ler e escrever,
do Governo do Estado de São Paulo,
escrever entre todos é “uma situação
de aprendizagem sobre o sistema de
escrita com foco na interação do grupo-classe. Nela os alunos têm de fazer
uso dos saberes que possuem sobre
o sistema de escrita, explicar o modo
como pensaram e comparar com a escrita dos colegas para tomar a melhor
decisão em relação à forma de grafar
a palavra solicitada. Ainda conforme o
programa, “esta é uma proposta a ser
realizada de forma permanente nas
classes em que existam alunos que
ainda não escrevem alfabeticamente” e
pode ser usada em uma sequência didática. O importante é a proposta estar
inserida em um contexto comunicativo.
Os alunos que já avançaram na
vida escolar sem saber ler geralmente
apresentam muitos saberes, que aparecem desorganizados. A atividade de
escrever entre todos é extremamente
favorável para levá-los a pensar sobre
esses saberes e, consequentemente,

Em todas essas situações a principal atividade é a escrita de nomes que
devem ser selecionados com base em
critérios como: garantir o mesmo campo semântico e considerar a complexidade da língua sem simplificações.
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Situações comunicativas
Proposta

Tarefa

Álbum de animais

Organizar um álbum com imagens
e textos sobre bichos.

Brincadeiras preferidas

Realizar um dia de brincadeiras
preferidas da turma na quadra.

Jogo da memória com
lugares de Salvador

Confeccionar um jogo da memória com
o nome dos lugares para brincar
com a turma do 1º ano.

Salão de beleza

Organizar um dia da beleza para
presentear as mães ou os pais.

Salão de beleza – Sugestão de palavras para ditado
Produtos
Esmalte vermelho
Esmalte branco
Esmalte rosa
Sombra azul
Sombra verde
Sombra rosa
Rímel preto
Rímel marrom
Pó de arroz
Brilho para os lábios
Creme hidratante
Loção demaquilante
Gel
Creme de barbear
Cera de abelha
Ativador de cachos
Creme de pentear
Óleo capilar

Instrumentos
e materiais
Secador de cabelo
Chapinha
Pente
Escova
Tesoura
Pinça de sobrancelha
Alicate de unha
Lixa de unha
Lixa de pé
Navalha
Barbeador
Pincel de barba
Agulha de crochê
Grampo
Elástico
Presilha

Serviços
Escova
Alongamento
Manicure
Pedicure
Coloração
Alisamento
Contorno de barba
Corte à maquina

Registro de uma situação de
“Escrita entre todos” realizada
numa sala de 1º ano
A seguir, você encontra a análise de
uma situação em que os alunos estão
escrevendo a palavra basquetinho, que
integra a proposta listada no quadro de
escrita de nomes de brincadeiras preferidas da turma. A escrita é realizada
por uma dupla, no quadro, e as demais
crianças da sala estão observando.
A aluna Júlia é chamada a escrever
BASQUETINHO e escreve:

dá concretude ao ato de refletir, favorecendo a circulação de informações,
provocada pela forma como a atividade foi organizada e pela intervenção da
professora. Ao ter de pensar sobre a
forma escrita da palavra, os alunos colocam os saberes em jogo, em conflito,
e, em dupla, são levados a tomar uma
decisão, a buscar a melhor forma de
escrever o segmento em foco.

RAIO

Júlia escreve B e Renata escreve A.
Júlia escreve I e Renata escreve O.

Professora: Renata, vem cá. Júlia escreveu basquetinho dessa forma, você
concorda com ela?
Renata: Não.
P: Então vocês conversem e, juntas,
escrevam novamente basquetinho.
Ambas ficam pronunciando em voz
baixa basquetinho.
Comentário Com base na escrita
de Júlia, realizada silabicamente com
a presença do valor sonoro convencional, a professora convida Renata para
pensar. Essa escolha não é aleatória.
Certamente ela se baseou na análise
de outras escritas produzidas anteriormente por essa criança. Ao ter de
analisar a escrita produzida por Júlia,
Renata coloca em jogo seus saberes,
confrontando-os com o registro da colega. A partir desse confronto, a professora dá uma nova tarefa: elas terão de
escrever juntas, abrindo um espaço de
reflexão coletiva, incluindo, ainda que
não explicitamente, os demais alunos
da sala. Repare que a intervenção não
é na palavra que escreveram, mas na
circulação da informação, no encaminhamento que mantém as crianças na
tarefa de discutir e pensar como se escreve em parceria. A intervenção na escrita da palavra é fundamental porque
cria o espaço para reflexão. A palavra

Júlia: Começa com A.
R: É com B.

RAIO
BAIO
P: Renata, leia o que escreveram.
R: BASQUÉ.
P: Cadê o QUÉ?
Júlia balança a cabeça negativamente. Apaga o O e escreve E e O.
RAIO
BAIEO
P: Vejam se agora ficou melhor.
Júlia lê rápido e baixinho apontando
com o dedinho.
P: Não! Leia alto e devagar.
Júlia lê alto apontando cada segmento sonoro.
Comentário A orientação para retomar a escrita, lendo o que escreveram, permite um tipo de análise que vai
para além das letras iniciais e finais, vai
para dentro da palavra, sendo esse o
desafio para que os alunos com escrita
silábica avancem.
P: Onde está o QUÉ? Antes ou depois
do I?

Júlia apaga o I e o E. Renata escreve
K e E.
RAIO
BAKEO
P: Até aqui já está escrito o quê?
Júlia lê apontando cada segmento.
P: Onde está o TI?
As meninas apagam o O. Escrevem
I e O.
RAIO
BAKEIO
P: Agora leiam basquetinho.
Comentário Júlia tem um problema
no controle termo a termo, ou seja, não
consegue ajustar o que diz com o que
grafa. Ao indagar onde está TI, a professora recupera o que a criança fala,
sugerindo uma nova análise. E a leitura,
além de ajudá-la nesse controle, a faz
refletir sobre a relação entre fala (som)
e o elemento que representa esse segmento da pauta sonora (grafia).
A mediação da professora provoca
sucessivas análises e consecutivas reelaborações do escrito. É fundamental
observar que as intervenções realizadas se baseiam na análise da produção
das crianças. A professora não pergunta sobre o que falta nem lê para a dupla. As releituras feitas pelas crianças
permitem um tipo de reflexão parte a
parte que informa a elas que a escrita
pode ser reanalisada. Além disso, abre
espaço para pensar a possibilidade de
considerar que outras letras podem
ser boas para escrever o mesmo segmento. Essa intervenção da professora
permite que o aluno reanalise a pauta
sonora, e esse movimento contribui
para que, aos poucos, a criança vá
compreendendo que escrever alfabeticamente é, em linhas gerais, grafar
2º BIMESTRE
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todos os pedaços da fala.
P: Clarissa, observe como Renata e
Júlia escreveram basquetinho. Dê uma
olhada e veja o que mudaria ou se concorda com elas.
RAIO
BAKEIO
BAKIVIO

RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊNOIO
Clarissa imediatamente lê BASQUETINHO (em BASQENOIO) de modo
global.
Gustavo começa a ler apontando
para cada parte. Quando pronuncia TI
de BASQETI, a professora pergunta:

Clarissa escreve:
BAKIVIO
Clarissa: BASQUETINHO, apontando
globalmente.
P: Gustavo, veja como Clarissa escreveu basquetinho. Você concorda com
ela? Converse com ela e escrevam basquetinho novamente aqui, apontando a
parte de baixo do quadro.
Gustavo escreve B e A e diz que
tem o Q. Escreve. Fala para Clarissa
que tem o E. Ela escreve. Ele apaga e
escreve o E maior. Ela acrescenta um
acento circunflexo no E escreve I e O.
RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊIO
P: Leiam. Onde está o TI?
Clarissa mostra o I. Gustavo apaga o O
e acrescenta as seguintes letras: NOIO.

P: Onde está o TI?
Gustavo: Ah! Já sei. Apaga NO e acrescenta o TI.
RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊTIIO
Clarissa lê de duas em duas letras,
fazendo arcos com o giz.
P: E aí, está certo?
Eles dizem que sim.

meras reflexões com base na análise do
que estava escrito para continuar escrevendo. O registro foi se transformando
à medida que foram agregando outros
caracteres a uma escrita silábica.
Nesse caso específico, a professora
não usou outros referenciais de escrita para a análise dos alunos (como a
lista de nomes e o caderno de textos).
A análise da escrita dos colegas e a
interação, além da coletivização das
reflexões, permitiram avançar na produção e, certamente, na compreensão
do que a escrita representa e como
representa.
A principal condição didática que favorece a aquisição do sistema é escrever e comparar com o que o outro fez.
É nesse momento que as questões sobre o sistema se colocam, pois nessas
atividades de escrita as contradições
aparecem.
Poliana
EM Casa da Providência

P: Vinícius, Afonso, olhem para a escrita de Clarissa e Gustavo. Eles escreveram basquetinho dessa forma, BAQÊTIIO. O que vocês mudariam? Vocês
concordam?
Os alunos indicam em cada parte
onde mudariam.
Vinícius imediatamente escreve BAS
e busca identificar que letra usar em
seguida.
Essa situação permitiu a todos inú-

• FERREIRO, Emilia. A desestabilização das escritas silábicas: alternativas e
desordem com pertinência. In: O ingresso na escrita e nas culturas do escrito. São
Paulo: Cortez, 2013
• LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto
Alegre: Artmed, 2001
• WEISZ, Telma. Se a maioria da classe vai bem e alguns não, estes devem receber ajuda pedagógica.
In: O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999, pp. 97-105.
•___________ A aprendizagem do sistema de escrita: questões teóricas e didáticas. In: Mortatti, M.
R. & Frade, I. C. (orgs.), Alfabetização e seus sentidos: o que sabemos, fazemos e queremos? São
Paulo: Unesp, Oficina Universitária, 2014

quer saber mais?
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MANUAL DA CULINÁRIA BAIANA - CADERNO DO PROFESSOR

manual da culinária baiana
pág. 6

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Leiam e acompanhem a leitura de
receitas culinárias, considerando o propósito comunicativo desse texto, ler
para saber como se faz.
• Leiam e acompanhem a leitura de
breves textos informativos para saber

sobre a origem de alguns alimentos.
• Comentem com outros o que se está
lendo, de forma a favorecer a compreensão do passo a passo das receitas.
• Localizem informações precisas com
base na leitura e escuta e na releitura e
nova escuta de receitas.
• Aproximem-se de um vocabulário típico desses textos.
• Nas situações de leitura realizem an-

tecipações, inferências, comparações,
verificações e validações de informações encontradas nas receitas, de
modo a avançar em sua competência
leitora.
• Reflitam sobre a escrita alfabética e
analisem escritas, convencionais e não
convencionais, avançando significativamente em suas hipóteses.
• Consultem outras palavras para escrever as que desejam.
• Utilizem índices diversos (extensão
do texto, partes iniciais e finais, partes
internas) para identificar onde uma palavra pode estar escrita.
Considerando somente aqueles alunos com escrita alfabética:
• Revisem as produções desta sequência registrando convencionalmente os
nomes de alimentos trabalhados e os
termos usuais nas receitas, escrevendo convencionalmente palavras com
GU e, em alguns casos, G e J.
• Segmentem a maior parte do texto
em palavras.
• Planejem, textualizem, revisem e editem, coletivamente e em duplas, receitas e curiosidades sobre os alimentos.
• Observem, analisem e discutam o
uso do ponto final e da vírgula.
• Ampliem seus conhecimentos sobre
textos instrucionais (no caso, receitas
culinárias), observando algumas características, como a presença de ingredientes, quantidades e modo de preparo, a linguagem clara, o uso de verbos
no infinitivo ou imperativo, a precisão
das informações e da ordem em que
aparecem no modo de preparo, bem
como as diferentes possibilidades de
se estruturar esse tipo de texto.

TEMPO ESTIMADO
• 32 aulas.

produto final

• Manual de receitas de pratos baianos.
2º BIMESTRE
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material

• Folhas para a composição do manual,
no anexo do Caderno do aluno, nas quais
serão passadas a limpo as receitas e a
curiosidade sobre o alimento.
• Letras móveis.
• Receitas trazidas de casa.
• Livros e revistas de receitas.

introdução

A culinária baiana é conhecida em
diferentes lugares do mundo. Os pratos doces e salgados mais usuais na
Bahia, elaborados com base em receitas e alimentos de origem indígena,
europeia e africana, são mundialmente
conhecidos. Você pode fazer uso das
tradições culinárias baianas para que
seus alunos conheçam a própria história por meio da alimentação.
Esta sequência envolve situações
de leitura e de produção de textos
com oportunidades de aprendizagem
em relação a um determinado tipo de
texto instrucional, a receita, bem como
avanços em relação à escrita alfabética, à ortografia, à pontuação e aos
comportamentos escritores (escrever
e revisar, por exemplo).
O texto instrucional precisa ser trazido para a sala de aula como mais
um dentre aqueles que circulam e são
utilizados socialmente. Esses textos,
em geral conhecidos pelas crianças,
são compostos de uma listagem contendo os ingredientes e as quantidades

necessárias para o prato, além de um
conjunto de frases descritivas e ordenadas que explicitam, passo a passo,
como fazer a receita. Com essa estrutura textual será possível desenvolver
diversas propostas de leitura em que
os alunos que sejam leitores não convencionais terão desafios como o de
localizar o nome da receita e de um
determinado ingrediente ou sua respectiva quantidade, colocando em jogo
índices diversos (letra ou parte inicial,
letra ou parte final, parte similar a uma
palavra conhecida etc.). Do mesmo
modo, aqueles já leitores poderão se
debruçar sobre o modo de fazer, atentando à ordem das ações de preparo,
bem como aos ingredientes a serem
inseridos nas receitas.
A sequência didática propõe produções de listas de ingredientes e de pratos culinários, de receitas (coletiva e
em duplas) e de um convite (coletivo).
Como etapa importante do contato
com a preparação de pratos há, também, atividades dedicadas à elaboração de uma entrevista e à observação
do preparo de uma receita por parte
de um convidado: alguém da comunidade escolar, um funcionário da instituição ou o familiar de um dos alunos.
Espera-se, ainda, uma análise dos
verbos mais utilizados no modo de
preparo e que delimitam, detalhadamente, as ações a serem realizadas
(bater, mexer, misturar etc.), bem

como dos sinais de pontuação mais
comuns, como vírgula nas enumerações e o ponto final a cada passo.
Como é a primeira vez que os alunos
se deparam com esse tipo de análise,
optou-se por propor apenas a observação da vírgula. Mais adiante, a turma será apresentada a outros sinais,
como ponto e vírgula, hífen etc.
Como o objetivo também é aproximar as crianças da cultura local por
meio da culinária, o critério adotado
foi selecionar um conjunto de alimentos que integram uma ampla variedade
de receitas baianas e que possuem
origem indígena, europeia ou africana.
São os “ingredientes especiais”. Todas
as receitas trabalhadas nesta sequência conterão ao menos um deles.
Ao final das atividades, as receitas
escritas coletivamente e em duplas
serão organizadas em um manual,
também contendo alguma curiosidade
sobre um dos ingredientes especiais
usados nelas. Caso haja possibilidade,
ele poderá ser impresso para que os
alunos levem seu exemplar para casa,
de modo que possam preparar e saborear as receitas, bem como compartilhar informações sobre a origem de
determinados ingredientes. Caso isso
não seja viável, o Manual da culinária
baiana composto pelo grupo pode ser
entregue aos funcionários responsáveis pela merenda da escola ou doado
à biblioteca.

Ágatha Suelen
EM Casa da Providência
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quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades
1A História da culinária baiana

1

Conhecendo ingredientes da culinária baiana

1B Informações sobre ingredientes especiais
1C Pesquisa de receita

2A O que há nas receitas
2

Apresentação do texto receita

2B Dois jeitos de escrever receitas
2C Leitura de receitas de cocada
2D Localização de informações

3A Produção de um convite
3B Preparação da entrevista
3C Registro da entrevista
3

Recepção de um convidado, entrevista,
observação e produção de receita coletiva

3D Registro de ingredientes e passos da receita
3E Escrita coletiva de receita
3F Análise de verbos na receita
3G Revisão coletiva da receita
3H Produção coletiva de curiosidade sobre ingrediente especial

4A Observação e registro de uma receita
4

Produção e revisão de receita em dupla

4B Produção de receita
4C Início da revisão da receita escrita pela dupla

5A Produção de curiosidade sobre ingrediente especial na dupla
5B Revisão da curiosidade pela dupla
5

Produção e revisão de informações e organização
do Manual da culinária baiana

5C Passando a limpo a receita e a curiosidade
5D Lista coletiva de elementos que compõem a receita
5E Organização e finalização do manual

2º BIMESTRE
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pág. 7
ETAPA 1 - Conhecendo ingredientes
da culinária baiana

Este texto introdutório apresenta a
sequência. Além de lê-lo em voz alta,
organize uma roda de conversa sobre
receitas: “Quais são seus pratos preferidos?”; “Quem os prepara em casa?”;
“Quem já viu receitas escritas à mão,
em cadernos caseiros ou mesmo presentes em livros e revistas?”; “Quem já
acompanhou o preparo de receitas em
casa ou pela TV?”; “Quem já viu alguém
escrever uma receita para dar a outra
pessoa?”; “O que acham que uma receita precisa conter de informações” etc.
Caso seja possível, é interessante
também apresentar manuais, sites,
livros ou revistas contendo receitas
diversas, como forma de aproximar as
crianças do texto e do portador com os
quais trabalharão.

pág. 8
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1A História da culinária baiana
Esta atividade apresenta o universo
da culinária baiana, marcando suas origens. Antes de ler o texto, vale fazer
uma nova roda de conversa sobre o
conhecimento que os alunos possuem
acerca de alguns alimentos e suas origens: “Quem já comeu beiju ou tapioca?”; “Todos sabem do que a tapioca
é feita ou quem começou a fazer esse
tipo de comida?”; “Já comeram caruru?”; e “Quem sabe de onde vem o gengibre, que é usado no caruru?”.
Em seguida, comente com as crianças sobre o que tratará o texto e faça
sua leitura em voz alta. Ao final, converse com elas sobre o que é possível
descobrir por meio desse conjunto de
informações e dê oportunidade de comentarem o que ouviram. Se necessário, leia os textos novamente ou solicite a um aluno leitor fluente que o faça.
Se considerar interessante, e houver
tempo, encaminhe a atividade 1B logo
em seguida, pois é um modo de aproximar as crianças de pratos que contêm
ingredientes das origens citadas.
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págs. 8 e 9
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1B Informações sobre ingredientes
especiais
Como destacado na introdução desta sequência, um dos focos é aproximar as crianças da cultura baiana por
meio da culinária. Aqui, os ingredientes
escolhidos visam justamente evidenciar
que a cozinha baiana é uma mescla de
várias tradições gastronômicas.
Depois de ler e explicar o enunciado
para os alunos, leia também as informações sobre cada alimento, sempre
conversando sobre o que descobriram,
as curiosidades, o que já conheciam
etc. Consulte as crianças sobre outros

pratos que levem algum dos ingredientes apresentados, além dos citados.
Sendo textos curtos, você pode solicitar que cada um seja lido em voz alta
por um aluno já leitor fluente. Se considerar essa possibilidade pertinente, é
recomendável que no dia anterior à atividade esses alunos se preparem para
fazer a leitura do trecho em voz alta,
em casa ou mesmo na sala de aula. O
ensaio ajudará na compreesão do texto,
que será lido com mais fluência.
Os ingredientes apresentados farão
parte das receitas trabalhadas nesta
sequência, ou seja, todas as receitas

terão de conter ao menos um deles.
Explique isso aos alunos, bem como
que será desses textos que eles retirarão informações para as curiosidades
do Manual da culinária baiana. Caso a
biblioteca da escola possua em seu
acervo livros ou enciclopédias de onde
os alunos possam extrair informações
sobre os alimentos, é da maior importância que você encaminhe uma atividade de visita a esse espaço para os
alunos selecionarem outras fontes de
pesquisa. Do mesmo modo, se for
viável, recomenda-se o acesso a fontes
de pesquisa da internet.

Kauane Santana
EM Maria Constância Moraes de Carvalho

2º BIMESTRE
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1C Pesquisa de receita
Nesta atividade, as crianças terão a
oportunidade de envolver as famílias,
trazendo a receita de um prato que
contenha ao menos um dos ingredientes especiais apresentados na atividade 1B. É interessante encaminhar esta
tarefa preferencialmente no mesmo dia
em que realizar em classe a atividade
anterior, já que as crianças terão ainda
na memória as curiosidades lidas sobre os ingredientes e suas origens.
Depois de ler e explicar o enunciado,
converse sobre pratos que conhecem,
ou que são feitos em casa, e que incluem pelo menos um dos ingredientes.
Em seguida, converse sobre a importância de a receita a ser trazida conter
toda a lista de ingredientes, sendo pelo
menos um deles da lista de especiais,
bem como todas as fases do modo
de preparo. Isso justificará também a
necessidade de que todas as informações necessárias para a elaboração do
prato sejam escritas. As crianças poderão copiar a receita escrita num livro
ou num caderno caseiro, por exemplo,
ou escrevê-la ouvindo o ditado de um
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adulto. A proposta aqui é que você
oriente cada aluno sobre como proceder, tendo em vista os conhecimentos
que cada um já possui sobre o sistema
de escrita. Assim, alunos com escrita
alfabética ou silábico-alfabética podem
escrever a receita tendo como base o
ditado de um adulto. Os demais podem
copiar a receita.
Avalie, ainda, se há alunos para os
quais o esforço de copiar uma receita
completa poderá resultar excessivo.
Nesse caso, sugira a eles que copiem
uma parte e permitam que um adulto
complete o restante. Eles podem dividir a escrita, por exemplo, entre a lista
de ingredientes, ao encargo deles, e o
modo de preparo, cuja redação pode
ser assumida por um adulto da família,
bem como fotografá-la com celular. É
importante que a receita venha completa, com ingredientes, quantidades e
passo a passo do seu preparo.
No retorno da atividade feita em
casa, organize uma tabela contendo
os ingredientes especiais e as respectivas receitas que os incluem. Caso uma
mesma receita contenha dois ingre-

dientes especiais, deve aparecer duas
vezes na tabela, que será útil se permanecer num mural na sala até o término
da sequência.
Essa atividade de socialização das
receitas também pode gerar reflexões
sobre a escrita, tanto por parte dos
alunos com escrita alfabética quanto
por parte daqueles que precisam fazer
essa conquista. Traga a tabela contendo apenas os dois tópicos das colunas
(ingredientes especiais e receitas). Organize as crianças em duplas produtivas (conforme a hipótese de escrita:
pré-silábica com silábica, silábica com
silábico-alfabética e silábico-alfabética
com alfabética).
Para aquelas duplas que já escrevem alfabeticamente, entregue conjuntos de letras móveis contendo as necessárias para o nome do ingrediente
e mais algumas que demandem das
crianças algumas decisões ortográficas. Por exemplo: para compor milho,
você pode oferecer as letras M, I, L,
H, O e I. Aqui, fica a necessidade de
decidirem se a grafia correta é milho
ou se é milio.
Para alunos com escrita não
alfabética
Ofereça um conjunto de letras móveis. Durante a atividade, é sempre
importante instigar reflexões: “Como
começa amendoim?”; “Que letras são
boas para escrever essa palavra?”;
“Como escrevemos esta parte final?”.
Proponha uma discussão coletiva sobre a grafia das palavras, pedindo que
uma dupla escreva a palavra no quadro. Em seguida, convide outra criança
ou dupla para apresentar sua escrita
ou dizer se concorda ou não com a escrita do colega. Para saber mais sobre
como encaminhar essa proposta, leia o
item Registro de uma situação de “escrita entre todos” nas Orientações para
o trabalho com alunos com escrita não
alfabética (página 7). Proceda do mesmo modo com todos os ingredientes
ou, ao menos, com alguns deles.
Conforme avançam na discussão,
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registre na tabela os ingredientes. Essa
parte pode ficar sob responsabilidade
das duplas de crianças com escrita alfabética ou próximas do estágio. Enquanto
encaminha a discussão coletiva com os
grupos com escritas não alfabéticas, as
demais duplas comparam as palavras
compostas, registrando-as na tabela. Se
alguma não for escrita de forma convencional, aproveite para discuti-la. À direita,
um exemplo de registro dos ingredientes
das receitas trazidas pela turma.

Ingredientes especiais

Receitas

MILHO

BOLO DE MILHO
CURAU

AMENDOIM

COCADA COM AMENDOIM

COCO

COCADA COM AMENDOIM
PUDIM DE COCO

pág. 13

Todos os ingredientes necessários, as quantidades e as instruções sobre
como preparar a receita.

ETAPA 2 - Apresentação do texto
receita

2A O que há nas receitas
A tarefa inicial desta atividade coloca para as crianças o desafio de
pensar sobre a função de um texto
do gênero receita considerando as informações que deve conter. Organize
os alunos em duplas produtivas e leia
para a classe o enunciado, explicando
a proposta inicial. Peça que pensem
sobre as informações que não podem
faltar numa receita para que resulte
num prato apetitoso. Deixe que cada
dupla discuta e registre suas hipóteses. Na atividade se espera que justi-

fiquem que a falta dessas informações
atrapalha o preparo da receita, que
poderá não dar certo.
Enquanto as duplas discutem e escrevem, instigue reflexões sobre a escrita: “Vocês querem escrever a lista?”;
“Como podem começar?”; “Que parte
da palavra ingredientes vocês querem
ajuda para escrever?” etc.
Ao fim da listagem conduza uma
discussão coletiva, solicitando que as
duplas digam algo que anotaram. A
cada item, questione a turma, pedindo
que validem ou não o que foi dito: “Estes colegas estão dizendo que precisa
dizer quanto vai de cada ingrediente,
uma colher, um copo... Vocês concor-

dam?”; “Esta dupla disse que precisa
falar quanto tempo fica no forno, no
fogo ou no micro-ondas. Vocês concordam?”. Também é importante se posicionar quando considerar que o grupo
está em dúvida ou que avaliou equivocadamente a pertinência de um item.
Para isso, vale ter em sala alguns livros
de receita para serem consultados coletivamente para que todos validem ou
não o item em discussão.
Sempre que a turma concordar
com uma informação, o item passa a
integrar a lista que você organizará no
quadro e que, ao final, também deverá
ser registrada pela criança na segunda
parte da atividade. Dependendo das
possibilidades das crianças, proponha
a cópia ou mesmo a escrita individual
dessa lista.
2º BIMESTRE
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2B Dois jeitos de escrever receitas
Nesta atividade, a ideia é que os alunos possam comparar essas duas formas de receitas bem usuais, que circulam socialmente. Na primeira, o modo
de fazer é organizado num passo a
passo numerado e contempla também
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os ingredientes e suas quantidades;
parecem legendas, pois são acompanhadas de uma imagem que explicita
a ação a ser realizada. Já a segunda,
mais canônica, separa a lista de ingredientes do modo de preparo. Neste último caso, há apenas uma imagem do

prato finalizado. São essas diferenças
que se espera que o grupo observe,
pois saber reconhecer essas informações e diferenças contribui para torná-los mais competentes como leitores e
produtores de texto.
Encaminhe a atividade dividindo a
classe em dois grupos. Os alunos já
leitores poderão atuar em duplas e
realizar a atividade autonomamente.
O restante da turma atua com seu
apoio: leia o enunciado e cada versão
da receita, instigando comparações
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A apresentação da lista de ingredientes, a presença das imagens do passo
a passo e a numeração de etapas do modo de fazer na primeira receita, a
separação entre ingredientes e modo de fazer na segunda receita.

• Na primeira, porque a presença de
imagens ajuda a entender o que deve ser feito
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.

e por causa da numeração que identifica o
que deve ser feito primeiro, depois etc.

Leia exemplos à direita.

• Na segunda, porque a lista de ingredientes
deixa mais claro o que leva a receita.

e propondo, ao final, um registro das
diferenças feito pelas duplas. Também
pode ser interessante provocar análises relacionadas ao sistema de escrita
com esse grupo de alunos. Como na
primeira receita não aparece a lista
de ingredientes, você pode propor
que identifiquem onde estão escritos
alguns deles: “Nesta receita também
aparecem os ingredientes. Vamos descobrir onde estão escritos? Olhando na
legenda 1, onde está escrito aipim?”;
“Como começa?”. Proceda desse

modo com alguns dos ingredientes.
Em seguida, esse grupo responde às
duas questões, comparando as receitas e opinando sobre elas.
Terminada a tarefa, realize uma socialização das diferenças encontradas.
Discuta cada uma, ajudando o grupo
a efetivamente observá-la: “Esta dupla
disse que a primeira receita é numerada e a segunda não. Alguém mais
observou isso?”; “Vamos ver de novo
as duas receitas para verificar o que
os amigos estão falando?”. Essa inter-

venção permitirá que todos retomem
as receitas e percebam as diferenças.
Convide os alunos a explicitar suas
opiniões, dizendo qual receita seria
mais fácil para o leitor. Não há uma resposta correta, já que ambas trazem as
informações necessárias para o preparo do prato. Assim, algumas duplas
podem optar pela primeira por conter
imagens, enquanto outras podem optar pela segunda pela presença da lista
de ingredientes logo na abertura do
texto.
2º BIMESTRE
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2C Leitura de receitas de cocada
Inicie a atividade perguntando quem
conhece cocada, gosta desse doce,
viu ou experimentou cocadas diferen-
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tes e até já ajudou algum familiar a
preparar uma receita. Em seguida, informe às crianças que, nesta atividade, elas conhecerão quatro receitas

diferentes de cocada.
A atividade tem como foco central
a leitura convencional, por parte de
alunos já leitores, ou a localização de
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palavras nas receitas, tendo em vista
os alunos com escrita não alfabética.
A proposta demanda encaminhamentos bastante específicos, e a ideia é
que cada dupla enfrente desafios ajus-

tados às suas possibilidades leitoras,
lidando com diferentes questões. Mais
uma vez, organize o grupo em duplas
produtivas, conforme explicitado em
orientações anteriores.
2º BIMESTRE
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Sugerimos que as crianças já leitoras se dediquem a responder a questões que demandem comparações
entre os textos ou a leitura mais detalhada do modo de fazer. Podem, então,
trabalhar com os ítens A, D, F, G e I. Essas perguntas requerem, na maior parte dos casos, a leitura convencional de
trechos ou de palavras. Solicite a essas
duplas que circulem as questões que
terão de responder e abra a possibilidade de que uma dupla possa discutir
com outra, em caso de dúvidas. Essa
prática, além de favorecer a circulação
de informações entre os alunos, permite que você se centre mais no apoio
às crianças com escrita não alfabética.

Na cocada infantil.

Cocada infantil.

2D Localização de informações
Leia os enunciados e explique a
proposta aos alunos: cada dupla terá
de responder a algumas perguntas
localizando as respostas nos textos
das receitas. Não as leia para o gru-
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po, enuncie apenas os títulos, e fora
da ordem em que estão apresentados
no Caderno do aluno. Se necessário,
repita os títulos das receitas, sempre
fora da ordem em que estão apresentadas no caderno.

Para alunos com escrita não
alfabética
As duplas de crianças não leitoras
poderão trabalhar com os itens A, B,
C, E e H. Elas contarão com seu apoio
para ler e localizar as respostas, sempre focadas no título ou na lista de ingredientes. Depois que circularem as
questões às quais se dedicarão, leia
com as crianças desse grupo o enunciado do item A e solicite que busquem
a resposta. O objetivo é que analisem
cada título. É interessante propor uma
discussão inicial, ajudando os alunos
com estratégias para localizar o título
desejado: “Fulano disse que gostou
mais da cocada preta. Onde vocês
acham que está escrito preta?”; “Como
começa essa palavra?”; “Como termina?”; e “Fulano disse que termina com
TA. Como escreve TA?”; “Você conhece alguma palavra que termina como
preta?”. Neste ponto, você pode registrar no quadro as palavras que forem
lembradas pelas crianças, tais como
batata, bicicleta etc., de forma que as
utilizem como referência para localizar
preta. Você pode perguntar se conhecem outras palavras que terminam
como preta e escrevê-las na lousa; por
exemplo, fruta, batata, com base nas
respostas dos alunos, de forma que
usem essa parte para localizar a palavra que buscam, ou seja, preta.
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A cocada preta leva 4 xícaras de açúcar. A cocada branca,
1 quilo e 300 gramas.

60 cocadas.
5 porções.
15 porções.
20 cocadas.

Cocada preta.

Cocada infantil, pois precisa de 2 colheres de sopa de margarina.

A receita não separa os ingredientes e o modo de preparo. Os ingredientes
são: rapadura, água, 2 cocos frescos, gengibre ralado e caldo de 1 limão.

Em seguida, proponha que cada
um busque o título desejado. Enquanto trabalham em duplas, circule pela
classe provocando comparações entre palavras, pedindo que justifiquem
a resposta, sugerindo comparações

com palavras conhecidas (“Veja se mirim ajuda a descobrir como começa
milho”: “Como termina puxa?” etc.).
Encaminhe com esse grupo uma
questão de cada vez. Os alunos respondem à questão na dupla, sociali-

zam e discutem as respostas e, só
então, partem para uma nova questão. Na socialização, é fundamental
que você questione as crianças sobre
como encontraram a resposta: “Onde
vocês procuraram essa informação?”;
“Leram o texto todo ou foram buscando alguma palavra?”; “Fulano disse
que foi procurando a palavra água.
Como você fez isso?”. A discussão é
necessária tanto para que os estudantes realizem novas reflexões sobre a
escrita quanto para que ampliem seus
conhecimentos sobre estratégias de
localização de grafias usando índices
(extensão da palavra, o início ou término dela, inícios ou finais similares a
outras conhecidas, como nomes etc.).
Pela quantidade de questões e pela
importância das reflexões realizadas
na dupla e no grupo maior que essa
atividade requer, é possível que seja
necessário dividi-la em duas ou até três
aulas. Caso as duplas de crianças já
leitoras convencionais terminem mais
rapidamente, encaminhe com elas atividades de ortografia do bloco Análise
e reflexão sobre a língua.
Ao final, se achar necessário, retome a atividade com a classe inteira,
propondo que todas as respostas sejam socializadas e registradas, de forma que os alunos tenham todas elas
anotadas em seus cadernos, inclusive
as que foram localizadas pelo outro
grupo de colegas. Nesse momento, é
importante propor questões à turma
sobre a forma como localizaram as
respostas. Você pode elaborar uma
lista coletiva de dicas de leitura, deixando-a disponível na classe e retomando-a com os alunos sempre que
houver uma proposta similar a essa.
2º BIMESTRE
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ETAPA 3 - Recepção de um
convidado, entrevista, observação
e produção de receita coletiva
Alguns dias antes dessa atividade ou
durante a apresentação da sequência,
informe às crianças que, em breve, elas
receberão um convidado que preparará na sala uma receita para que todos
observem. Explique a necessidade de a
turma elaborar um convite.
3A Produção de um convite
O convidado pode ser um familiar seu
ou de um aluno, um colega ou funcionário da própria escola. É importante que
você converse com essa pessoa antecipadamente, explicando qual será a atividade e sobre o recebimento do convite.

No dia da produção do convite, peça
que as crianças listem oralmente que
informações precisará conter. Caso
parte do grupo não conheça esse texto
ou não tenha participado de produções
anteriores de convite, é importante trazer alguns modelos para a sala, chamando a atenção para o que informam.
É esperado que citem a importância
de que o convite contenha nome do
convidado, data, horário e local, bem
como o propósito (preparar uma receita na nossa escola/classe/cozinha).
Em seguida, fazendo uso da listagem,
proponha que as crianças iniciem o
texto, ditando a você o que será escrito. Lembre-se de que não se discutirá, aqui, a grafia de palavras, mas o

conteúdo do texto. Vá registrando no
quadro o convite conforme for definido
pela turma, lembrando de consultá-la
sempre que uma sugestão for dada:
“Fulano disse que podemos começar
com ‘convidamos você para preparar
uma receita’. O que vocês acham?’.
Do mesmo modo, você pode provocar
reflexões e tomadas de decisão como
estas: “Como o convidado vai saber em
qual dia deve vir? Ele pode aparecer a
qualquer momento?”; e “Como o convidado vai saber quem está enviando o
convite?”. A ideia é ajudar o aluno a se
colocar no lugar do leitor e considerar
a pertinência de um conjunto mínimo
de informações usuais em um convite.
Concluído o texto, faça uma leitura
em voz alta e questione sobre possíveis
mudanças se desejam alterar algo ou
inserir uma informação nova. Solicite
que uma dupla copie o texto do convite
na folha a ser entregue ao convidado:
um deles se responsabiliza por ditar ao
colega o texto do quadro.
Por fim, encaminhe o convite ao destinatário, de preferência dentro de um
envelope – o que proporcionará outra
aprendizagem: mostre que na parte
frontal deve ser escrito o nome do convidado, e na parte onde o envelope se
abre escreve-se o nome do remetente.

ingredientes especiais da atividade 1B.
Informe aos alunos a receita que será
preparada pelo convidado. Em seguida,
discuta o que poderão perguntar, tendo
em vista o foco da vinda do convidado.

É esperado que formulem questões sobre como a pessoa aprendeu a fazer a
receita, se sabe preparar outros pratos,
quais os favoritos etc. Se for um profissional que atue com culinária, perguntas mais específicas sobre seu trabalho
também poderão ser feitas, como os
produtos com mais saída ou sobre o
tempo diário gasto no preparo.
As perguntas, registradas no quadro, não devem ser muitas para que a
entrevista não tome um tempo excessivo de aula. Lembre-se de que, além
dela, haverá o preparo da receita na
mesma ocasião. Você pode propor que
determinadas crianças copiem e outras
escrevam as perguntas de acordo com
seus conhecimentos sobre o sistema.
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3B Preparação da entrevista
Combine com o convidado o preparo de uma receita simples e com poucos ingredientes. Porém, é importante
que a receita traga aos menos um dos

26

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

MANUAL DA CULINÁRIA BAIANA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 21

3C Registro da entrevista
Depois de dar as boas–vindas ao
convidado, encaminhe esta primeira atividade. É importante que o registro que
será feito possa ser retomado posteriormente. Por isso, depois de ler o enunciado para os alunos, apresente o nome
do convidado e o título da receita. Para
aqueles que escrevem alfabeticamente,
ou que se encontram próximo dessa
conquista, proponha a escrita.
Para alunos com escrita não
alfabética
Sugira que copiem do quadro.
Organize duplas e leia o enunciado
para o grupo. Em seguida, divida as
perguntas pelas duplas de alunos, de
modo que cada dupla responda a uma
questão. As crianças devem escrever de
acordo com seus conhecimentos, sempre consultando o parceiro. Proponha
também que algumas, eleitas previamente, façam as perguntas ao entrevistado,
lendo-as ou formulando-as oralmente.
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algum passo do preparo no Caderno
do aluno. Tenha definidas as duplas
que se dedicarão a cada tipo de registro para conferir mais facilmente como
cada um desempenha seu papel. Antes
da preparação do prato, peça que o
convidado liste no quadro os ingredientes e suas quantidades. Conforme ele
for escrevendo, indique uma dupla ou
mais para cada registro. Garanta que
ao menos duas duplas escrevam cada
informação, pois isso favorecerá a retomada mais adiante.
Para alunos com escrita não
alfabética
Aquelas duplas de crianças que não
produzem alfabeticamente se dedicarão
à lista de ingredientes e quantidades.

3D Registro de ingredientes e
passos da receita

Distribua entre as duplas as tarefas
de anotar ingrediente, quantidade ou

É importante que tudo seja anotado,
pois na atividade seguinte eles produzirão coletivamente o texto dessa receita.
2º BIMESTRE
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3E Escrita coletiva de receita
Esta é uma atividade de extrema
importância na sequência, pois envolve a primeira produção escrita de uma
receita. Com base no prato elaborado
pelo convidado e, principalmente, nos
registros feitos pelas crianças, a proposta é que ditem a você o texto da
receita, recuperando ingredientes e
passos do modo de fazer.
Organize os alunos nas mesmas
duplas produtivas que atuaram na atividade 3D. Depois de ler o enunciado,
proponha que retomem quais informações são fundamentais numa receita.
Espera-se que mencionem ingredientes, quantidades e modo de preparo.
Em seguida, solicite que as duplas que
anotaram os ingredientes ditem-nos um
a um, registrando-os no quadro. Faça
intervenções para que sigam refletindo
sobre o melhor modo de inserir esses
itens na receita. Do mesmo modo, convide os alunos a opinar sobre como
uma dupla ou mesmo uma criança ditou: “Fulano disse que podemos escrever 1 xícara e meia de açúcar. O que
acham? Fica bom dessa forma?”.

Leia em voz alta toda a lista de ingredientes, propondo que prestem
atenção para verificar se nenhum ficou
de fora ou, ainda, se registraram as
quantidades corretas. Caso percebam
algum aspecto a alterar ou a acrescentar, faça as mudanças também discutindo com a turma.
Proceda igualmente em relação ao
modo de preparo: as duplas ditam para
você escrever no quadro e ouvem, da
sua parte, reflexões sobre a forma e
o conteúdo do texto, bem como validações por parte do coletivo da classe. Procure, no caso dos ingredientes,
convidar as crianças a considerar a
importância de certos detalhes: “Vocês
disseram bater os ovos e o açúcar. Alguém se lembra ou registrou se nosso
convidado falou por quanto tempo era
preciso bater?”; e “Fulano está dizendo
que é preciso bater bem por 1 minuto.
Vocês concordam?”.
Ao final, leia os passos da receita,
solicitando que as crianças verifiquem
se está claro, se dá para entender etc.
Copie a receita do quadro, pois será importante retomá-la em outro momento.
Adriele Paz
EM Coração de Jesus
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3F Análise de verbos na receita
Nesta proposta, a ideia é chamar
a atenção dos alunos para a precisão
das ações e, no caso, para os verbos
que as indicam: bater, mexer e misturar, por exemplo, nem sempre querem
dizer o mesmo; assar, cozinhar, aquecer também. Todos esses verbos indicam passos distintos e precisos, importantes para que a receita dê certo.
A receita escolhida apresenta os
ingredientes ao longo do modo de preparo e traz em negrito os verbos que
indicam as ações a ser realizadas por
quem a elabora.
Organize as crianças em duplas

produtivas novamente. Leia em voz
alta a receita ou convide um aluno já
leitor fluente a realizar a tarefa. Em
seguida, leia ou solicite a esse aluno
que leia apenas as palavras grifadas e
apresente o seguinte enunciado: que
cada dupla converse e registre o que
acredita que essas palavras indicam
e se seria possível elaborar a receita
sem elas. Peça que justifiquem suas
respostas por escrito.
Terminada a discussão da dupla
e o registro das respostas, promova
uma socialização: convide as duplas
a dizer o que anotaram e instigue comentários sobre as respostas: “Fulano

disse que as palavras significam o que
é preciso fazer com os ingredientes
para elaborar a receita. O que pensam
sobre isso?”. Cuide também para que
observem a importância de um detalhamento da ação, pois isso marca o
que deve ser feito com cada ingrediente (adicionado, batido, mexido etc.).
Caso avalie que o tempo permite,
encaminhe a atividade 3G logo em seguida a essa, de modo que o uso dos
verbos mais adequados também possa ser foco da revisão. Se não for possível, encaminhe em outro momento,
lembrando-se de retomar com a turma
esta atividade.
2º BIMESTRE
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3G Revisão coletiva da receita
Distanciar-se do texto produzido e
voltar a ele para uma revisão exige um
posicionamento do leitor, algo fundamental para que seja possível avaliar
se um determinado texto comunica o
que se deseja. Realize essa revisão
após alguns dias da produção coletiva
da receita. Coloque o texto novamente no quadro, sem fazer alterações no
que foi ditado pelos alunos.
Depois de ler o enunciado da atividade, faça a leitura da receita pedindo
que as crianças avaliem se foram colocados todos os ingredientes e se o
passo a passo foi bem explicado. Do

mesmo modo, é importante que eles
analisem se as ações estão detalhadas, ou seja, se os verbos usados realmente definem a ação a ser colocada
em prática por quem prepara o prato.
Suscite reflexões sobre o texto. É
possível, por exemplo, que tenham ditado, na primeira versão, 1 leite de coco.
Aqui, você pode sugerir que pensem
sobre: “Escrevemos 1 leite de coco. O
leitor da receita consegue saber se é 1
litro, 1 vidro?”; “Como podemos escrever de um jeito mais claro?”; “Anotamos
canela. O leitor tem como saber se é em
pau ou em pó?”; “Quem se lembra do
que anotamos no dia da preparação?”;

“Vocês se lembram se o convidado falou
que era preciso mexer bem?”; e “Colocamos essa informação?”.
Realize as mesmas intervenções em
relação ao modo de preparo, ajudando
as crianças a retomar as ações do passo a passo e a clareza com que estão
registradas. Caso as crianças tenham
dúvidas sobre os termos, você pode
recorrer a outras fontes de consulta: receitas deste caderno ou mesmo de revistas, manuais e sites, dicionários etc.
Ao final, peça que os alunos com escrita alfabética passem a limpo o texto
na ficha do manual presente no Caderno do aluno e guarde-a para compor
este material.
Procure não apagar o texto enquanto revisam, mas inserir marcas
de revisão: riscar palavras e trechos
e escrever a nova opção em cima;
usar asteriscos ao acrescentar novas
informações; usar setas para indicar
que uma informação deve mudar de
lugar etc. Isso é importante para que
as crianças também aprendam estratégias e recursos de revisão.

de uma frase afirmativa, um texto bem
curto. Se a receita tiver mais do que
um dos ingredientes especiais, proponha que os alunos escolham aquele que
merecerá a curiosidade no manual.
Releia o texto para o grupo ou solicite que um aluno, leitor fluente, o faça.
Em seguida, proponha que escolham o
que querem falar sobre esse alimento.
As crianças ditam o texto e você registra no quadro. Não se trata de uma có-

pia e, por isso, provoque no grupo reflexões sobre o que dizer e como, com
que palavras: “De tudo o que este texto
traz sobre a banana, o que vocês querem escrever?”; “Querem dizer de onde
ela veio e em que pratos é usada?”; e
“Então, como vamos escrever isso?”.
Espera-se que o texto resulte numa
frase curta, tal como esta: “Banana:
trazida para o Brasil pelos africanos e
usada em pratos doces e salgados”.
Finalizado o ditado, releia o texto
para o grupo ou solicite que um aluno
com leitura fluente o faça. Peça que as
crianças avaliem se a curiosidade ficou
clara para o leitor, se dá para entender
a informação.
Concluída a atividade, solicite que um
aluno com produção alfabética copie o
texto na mesma ficha da receita já passada a limpo. Guarde este material para
a composição do manual.
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3H Produção coletiva de curiosidade
sobre ingrediente especial
Como destacado na introdução
desta sequência didática, o Manual da
culinária baiana conterá não apenas as
receitas, mas pequenas curiosidades
sobre os nossos ingredientes especiais, muito presentes em pratos da
culinária baiana e que têm origem africana, indígena ou europeia.
A curiosidade será escrita na forma
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ETAPA 4 - Produção e revisão
de receita em dupla
Depois da produção coletiva de uma
receita e de uma curiosidade, é o momento das duplas se dedicarem a uma
nova produção. A ideia é que procedam
exatamente como no percurso realizado
coletivamente: observem o preparo de
uma receita, façam anotações para retomada posterior, registrando ingredientes
e quantidades (ditados por você) e escrevam o modo de preparo.
4A Observação e registro
de uma receita
Dessa vez, forme as duplas com um
aluno que já escreve alfabeticamente
ou esteja bem próximo dessa conquista e um colega que ainda não escreve
de forma alfabética, pois os dois terão
tarefas distintas durante o processo de
produção e revisão.
Depois de ler o enunciado, proponha
a observação do preparo do prato. Isso
pode ser feito trazendo um novo convidado à sala de aula ou assistindo a vídeos

de receitas em sites da internet. Mas não
se esqueça de que a receita deve conter
algum dos ingredientes especiais listados
na atividade 1B. Cuide também para que
não seja uma receita extensa, o que dificultará o registro e a produção posterior.
Acompanhar o preparo da receita
em um vídeo pode ser mais interessante para favorecer retomadas: no dia de
escrever a receita, caso tenham esquecido uma etapa, as crianças poderão
assistir novamente ao vídeo e recuperá-la. Seguem duas sugestões de vídeos
que poderão ser usados. Você também
pode eleger outros.
• Receita de caruru simples: https://goo.
gl/w5pfg6, acesso em 28/3/2016.
• Angu à baiana: https://goo.gl/7j0u1t,
acesso em 28/3/2016.
Solicite o registro do título da receita
e proponha que a criança com escrita
não alfabética registre-o com o apoio do
colega. Durante o vídeo ou a observação
do preparo por um convidado, foque a
atenção das crianças no passo a passo
já que, na produção da receita, você dita-

rá para elas os ingredientes. No caso do
vídeo, faça a opção de mostrar uma vez
sem interrupções, e uma segunda, dando
pausas a cada passo e sugerindo o registro. Insista que devem anotar apenas o
suficiente para se lembrar depois, já que
não se trata, aqui, do registro da receita.
Sugira a anotação de expressões ou palavras-chave, como adicionar canela ou
mexer. A cada passo, discuta que palavras poderiam ajudar a retomar o modo
de preparo da receita. Esse registro deverá ser feito pelas crianças com escrita
alfabética, tendo o apoio do colega para
recuperar e organizar as informações.
Sempre que as crianças não entenderem um passo da receita ou se tiverem
dúvidas sobre as palavras a usar, solicite
a ajuda do convidado ou passe o trecho
do vídeo novamente. Você também pode
consultar outras fontes, como livros de
receitas, dicionários etc.
Terminado o registro, relembre os
alunos de que utilizarão esse material na
próxima atividade, de escrever o texto
da receita observada.
2º BIMESTRE
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4B Produção de receita
Esta atividade, a ser realizada pelas
mesmas duplas que atuaram na proposta 4A, propõe a escrita do texto da
receita cujo preparo foi observado.
A opção é focar a atenção das
crianças na escrita do modo de fazer.
Por isso, a sugestão é que você dite
aos alunos os ingredientes e estes sejam grafados por aqueles que não escrevem alfabeticamente, com a ajuda
do parceiro mais experiente.
A lista de ingredientes se coloca
como um texto bastante favorável
para ser grafado pelas crianças com
escrita não alfabética. Primeiramente,
pela própria estrutura do texto – uma
enumeração de itens e quantidades –
e, em segundo lugar, pela facilidade
em ter seu conteúdo retomado no processo de revisão já que os ingredientes são bem conhecidos pelos alunos
e estão sendo ditados pelo professor.
Durante o ditado dos ingredientes,
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promova reflexões em relação à escrita, como proposto em orientações
anteriores. Se avaliar que a escrita da
lista de ingredientes demandou um
tempo e um esforço grandes por parte
dos alunos, interrompa a atividade tão
logo a lista seja concluída e dê continuidade a ela no dia seguinte.
Explique que cada dupla deverá retomar o registro dos passos do preparo, na atividade 4A, e escrever a receita de forma clara para o leitor. Aqui, a
ideia é ter os alunos com produção alfabética grafando o texto, justamente
porque resultará mais extenso e elaborado do que a lista de ingredientes e,
já que cada dupla resolverá com que
palavras escrever, também demandará seu controle e retomada por meio
da leitura convencional.
É importante que você apoie as duplas na retomada do que registraram
anteriormente. Para algumas crianças
essa tarefa poderá ser mais trabalho-

sa, dependendo de como grafaram as
palavras-chave e do que deram conta de
registrar no dia em que o convidado preparou o prato. Por isso, sempre que necessário ajude-as indicando qual será o
próximo passo, com indagações como
estas: “Agora vocês têm de colocar que
é preciso mexer bem, lembram-se?”.
Também é interessante que você solicite o apoio de outra dupla, perguntando
a eles, por exemplo: “Esses amigos precisam de ajuda para lembrar o que vem
depois de acrescentar o açúcar”.
A produção do modo de preparo deve
ficar a cargo das crianças com escrita
alfabética, tendo seus parceiros para
ajudar na retomada dos passos e na organização do texto.
Para alunos com escrita
não alfabética
Esses alunos ditam o modo de preparo apoiando-se no registro feito pelo
colega de dupla.
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4C Início da revisão da receita
escrita pela dupla
A primeira parte desta atividade
será realizada tendo origem em uma
das receitas escritas na dupla que você

SIM

NÃO

SIM

NÃO

elegerá. O foco central não é a escrita
correta das palavras, mas a composição do texto propriamente. Por isso,
ao copiá-lo no quadro, registre as palavras de forma convencional. Espera-se

que a receita, em sua versão final, resulte em um formato bem próximo ao
das que eles conheceram no caderno
ou em outras fontes.
Chame a atenção para a incorpora2º BIMESTRE
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ção de todos os ingredientes no modo
de preparo e se o passo a passo está
claro, correto e na ordem.
Escreva a receita no quadro e, em
seguida, leia-a em voz alta para a classe. Depois, peça que verifiquem cada
aspecto da tabela: “Vamos conferir, então, se os passos estão presentes e na
ordem correta?”; e “Vou ler novamente
e vocês vão dizendo se está certo, se
tem algum fora de ordem ou se algum
passo ficou de fora da receita”. Faça
a essa leitura e instigue as crianças a
comentar. Caso algum passo não tenha
sido escrito e elas não o identifiquem,
ao final chame a atenção para ele: “Vocês se lembram de que era preciso separar as gemas e as claras?”; e “Isso
está escrito aqui?”. Se houver falta de
algum item, proponha que marquem na
tabela a opção não.
Preenchida a tabela, é hora de fazer
os ajustes nos itens marcados com
a opção não. Retome o que observaram e siga solicitando alterações:
“Vocês falaram que faltou dizer que é
preciso separar as gemas e as claras.
Onde colocamos essa informação?”;
e “Como registramos?”. Proceda da
mesma forma em relação aos demais
itens da tabela, lembrando de sempre
questionar o grupo. Cabe às crianças
tomar decisões sobre as mudanças a
serem feitas e sobre a forma como inseri-las. Para revisar a receita, utilize,

mais uma vez, recursos de revisão que
favoreçam os ajustes no texto (setas,
asteriscos, parênteses, grifos etc.).
Numa segunda etapa, que poderá
acontecer na mesma aula ou no dia
seguinte, cada dupla se debruçará
sobre a revisão de seu texto, atuando
de forma similar ao que foi feito nessa proposta coletiva e verificando os
mesmos itens, razão pela qual a mesma tabela é oferecida. Explique que as
crianças deverão fazer em seus textos
o mesmo que fizeram coletivamente
e retome, registrando no quadro, alguns recursos de revisão que podem
ser utilizados: chaves para a inserção
de uma letra, por exemplo, asteriscos
para inserir uma informação etc.
A tabela na qual se pautarão para
essa revisão inclui dois itens novos:
segmentação do texto em palavras e
escrita correta dos ingredientes especiais e de palavras cuja grafia já é conhecida (considere as já discutidas no
caderno do primeiro bimestre e ainda
o uso de S e SS). Para isso, é importante que as atividades presentes no
bloco Análise e reflexão sobre a língua
já tenham sido realizadas.
As crianças devem atuar nas mesmas duplas das atividades anteriores,
de observação e de produção da receita. Proponha a releitura do texto produzido e a verificação de cada item da
tabela. Cabe aos alunos com escrita al-

fabética lerem a receita para o colega,
bem como cada item a ser checado.
Para alunos com escrita
não alfabética
Essas crianças ouvirão o texto, ajudando na localização de possíveis problemas em relação aos dois primeiros
itens da tabela. As questões de ortografia, segmentação e pontuação devem ser verificadas e revisadas pelos
alunos com escrita alfabética.
Circule pelas duplas de alunos e procure, nesse momento, apoiá-los na retomada e na verificação do texto. Faça
perguntas que possam orientar suas
reflexões: se registraram um determinado passo, se avaliam que falta algum
dos procedimentos do preparo, se avaliam que o texto está claro, se todos
os ingredientes constam na receita etc.
Ao final, proponha uma revisão
focada na grafia dos ingredientes especiais constantes na receita. Você
pode escrevê-los no quadro e pedir
que cada dupla verifique se a palavra
(ou as palavras, caso a receita contenha mais de um ingrediente especial)
foi escrita no Caderno do aluno do
modo como está no quadro. Também
vale propor que cada dupla esclareça
dúvidas sobre a grafia consultando a
atividade 1B, onde os ingredientes especiais são apresentados.

Maria Eduarda
EM Parque São Cristovão
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ETAPA 5 – Produção e revisão
de informações e organização
do Manual da culinária baiana
Para que o livro elaborado pela turma contenha uma boa diversidade de
receitas, cada dupla se responsabilizará por passar a limpo uma. As duplas
que tiveram sua receita revisada coletivamente a passarão a limpo. Com
seu apoio, as demais deverão escolher
uma receita entre as trazidas de casa
por elas (atividade 1C). É importante
que você acompanhe essa escolha ou
mesmo que indique qual receita será
copiada para avaliar a extensão do texto e as possibilidades de cada dupla
realizar a tarefa. Algumas receitas mais
extensas poderão representar um grande desafio para determinadas crianças
ao passá-las a limpo em atividade que
será proposta mais adiante.
5A Produção de curiosidade sobre
ingrediente especial na dupla
Mantenha parcerias entre crianças
com escrita alfabética e não alfabética.
Você pode, inclusive, repetir as mesmas duplas que atuaram na proposta
de produção da receita. Depois de ler o
enunciado e explicar a tarefa, proponha
a escolha da receita pela dupla ou indique qual a receita com a qual trabalha-

rão. Em seguida, retome com o grupo a
atividade 1B, que contém os ingredientes especiais. Peça que cada dupla localize o seu na receita desse prato. Caso
ela traga mais de um deles, sugira que
escolham um. Explique que as duplas
deverão ler o texto que traz informações
sobre o ingrediente e eleger uma delas
para registrar no manual. Proponha que
os alunos com escrita alfabética já leitores fluentes leiam para seus colegas
de dupla. Caso seja necessário, leia os
textos para algumas duplas.
Eleita a informação, é preciso conversar sobre ela e decidir um modo de
escrevê-la. Nesse caso, a criança com
escrita alfabética registrará o texto que
será ditado pelo parceiro. Lembre os
alunos de que o texto deve ser curto,
como o da curiosidade produzida coletivamente. Durante a produção escrita,
circule entre as duplas orientando-as na
tarefa: “Lembrem-se de que precisam
escolher uma informação só”; “Contando para o leitor de onde vem esse
alimento é uma boa informação?”; e
“Como vocês podem escrevê-la?”.
Ao final da atividade, informe que os
alunos trabalharão novamente com a
curiosidade em outro dia, para revisá-la e passar a limpo para o Manual da
culinária baiana.
2º BIMESTRE
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SIM

5B Revisão da curiosidade pela
dupla
Esta nova proposta de revisão da sequência tem como foco um texto bem
curto. Por isso, espera-se que a maior
parte das duplas dê conta de realizá-la com mais autonomia. Além disso, a
ideia é que se pautem na curiosidade já
escrita coletivamente.
As crianças continuam atuando nas
mesmas parcerias. Leia e explique a
proposta e, em seguida, retome com a
turma as revisões já feitas, bem como
os recursos de revisão utilizados (chaves, asteriscos, grifos etc.). Se preferir, deixe no quadro exemplos de usos
desses recursos, como uma palavra
incorreta grifada e a grafia correta escrita sobre ela; um asterisco com uma
palavra; uma chave para a inserção de
uma nova letra etc.
Para alunos com escrita não
alfabética
Sugira a revisão do nome do ingrediente aos alunos que ainda não escre-
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NÃO

vem alfabeticamente. Para isso, eles
podem contar com o apoio do colega
ou buscar o nome do alimento na atividade 1B e verificar sua grafia na curiosidade produzida pela dupla. Aqueles
com escrita alfabética leem em voz
alta o texto para o colega e conversam
sobre a clareza da informação, se pode
ser compreendida da forma como
está. Por fim, caberá a esse mesmo
aluno revisar aspectos ortográficos, a
segmentação e a pontuação do texto
produzido. Você pode também retomar
com o grupo as regras ortográficas e
os sinais de pontuação já conhecidos,
de modo que tenham isso fresco na
memória para analisar o texto.
Circule pela sala apoiando as duplas
e instigando reflexões e análises, como
já descrito em orientações anteriores.
Se considerar que o tempo permite, encaminhe a atividade 5C na medida que
as crianças forem concluindo a revisão,
visto que será uma atividade que certamente tomará mais de uma aula.

MANUAL DA CULINÁRIA BAIANA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 29

5C Passando a limpo a receita e a
curiosidade
Mantenha o grupo organizado nas
mesmas duplas da atividade 5B. Aqui,
atuarão já na composição das páginas
do manual (veja anexo no Caderno do
aluno, página 57). A tarefa de passar
a limpo, porém, tende a ser trabalhosa para as crianças nessa faixa etária,
especialmente pela presença de marcas de revisão (chaves, asteriscos,
grifos etc.). Por isso, é fundamental
que você, tão logo leia o enunciado,
retome a necessidade de considerar
os ajustes feitos, prestando atenção
às mudanças feitas, ao lugar em que

deve estar uma informação etc.
Se avaliar que pode ser útil para algumas duplas, sugira a seguinte intervenção: grifar um pequeno trecho do
texto e pedir que o copie e chamem
você ao término da tarefa. Em seguida, proceda do mesmo modo com um
novo trecho. Sugira que passem a limpo usando o lápis, pois facilita apagar,
reescrever etc.
A proposta da atividade 5C é que os
alunos que ainda não escrevem alfabeticamente copiem o título da receita, a
lista de ingredientes e o nome do ingrediente especial, sempre com o apoio
do colega. O aluno com produção al-

fabética copia o modo de preparo e a
curiosidade.
Oriente os alunos a prestarem
atenção também à estrutura do texto da receita, copiando o título na
primeira linha, compondo uma lista com os ingredientes na sequência etc. A receita pode ser copiada em
mais de uma folha, se for necessário,
mas não pode ocupar o espaço destinado à informação sobre o ingrediente
especial. Esse espaço conterá também a imagem do alimento que deverá
ser recortada das páginas 55 ou 56 do
Caderno do aluno e colada junto com
o texto.
Como essa tarefa exige tempo, é
interessante encaminhá-la em mais de
uma aula, e por períodos mais curtos,
cerca de 20 minutos, por exemplo.
Terminada a cópia da receita e da
curiosidade, bem como inserida a imagem, recolha as folhas e arquive-as
para organizar o Manual da culinária
baiana conforme for definido, o que
será feito na próxima atividade.

casa, solicite-os com antecedência. O
foco está nos portadores de receitas
que circulam socialmente, e o objetivo
é que as crianças observem, além delas, a presença de outras informações
que apoiam a organização do material:
número nas páginas, índices, fotos dos
pratos ou ingredientes etc. Isso permiti-

rá que discutam as formas de organização do Manual da culinária baiana que
estão produzindo. Organize‐as em roda
e distribua os materiais para serem
analisados. Deixe que interajam algum
tempo com eles e, a depender da quantidade, sugira que vejam em esquema
de rodízio.
Em seguida, já com os alunos nas
carteiras, faça uma discussão sobre o
que observaram e, no quadro, liste o
que forem destacando. Chame a atenção justamente para os itens de organização do portador do texto, como capa,
título, índice (ou sumário), numeração
nas páginas etc.: “Viram como fica fácil
para o leitor achar a receita X?”; e “Ele
olha aqui, no índice, descobre qual é a
página e a localiza”.
Peça que as crianças copiem no caderno a listagem, que será retomada
posteriormente para as definições sobre o Manual de culinária baiana.
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5D Lista coletiva de elementos que
compõem a receita
Esta atividade exige um preparo
anterior: colete uma variedade de manuais, livros de gastronomia, revistas,
cadernos de receita etc. Se avaliar que
há a possibilidade de os alunos contribuírem trazendo esses materiais de
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5E Organização e finalização do
manual
Apresente o enunciado e retome a
atividade anterior, bem como a lista
organizada coletivamente contendo o
que os alunos observaram nos materiais analisados. Comece questionando
o grupo sobre um possível título para o
manual; instigue os alunos a dar ideias
e a votar em uma delas. Ofereça opções, caso o grupo não tenha sugestões: “Pode chamar Delícias baianas,
Receitas da Bahia, o que mais?”.
Em seguida, definido o título, questione a turma sobre a importância de
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o livro ter um índice: para que serve,
como ajuda a localizar rapidamente o
que se procura etc. Proponha, então, a
elaboração de um. Para tanto, lembre-os de que os índíces mais comuns dos
manuais de receita são por ordem alfabética, tipo de prato (doces e salgados)
ou ingredientes. No caso desse manual, todas as receitas com coco ou gengibre, por exemplo, podem ficar juntas.
Definido o critério de composição do
índice e das páginas, elabore o índice
no quadro com as crianças, reunindo
todas as receitas passadas a limpo. Ele
pode conter, ainda, o nome dos alunos

que passaram a limpo cada receita. Se
preferir, defina que alguns alunos copiarão o índice na folha que será anexada
ao manual. Outros se responsabilizam
por colocar as páginas em ordem, conforme o índice é construído. Ou, caso
considere melhor, deixe que eles copiem o índice e organizem as páginas
apenas ao final da atividade.
O passo seguinte será numerar as
páginas – algo que também pode ficar
sob a responsabilidade de uma dupla ou quarteto. Por fim, a turma irá
elaborar uma capa e ilustrá-la (talvez,
aqui, seja válido propor um pequeno concurso). Caberá a você, com o
manual organizado, encaminhá-lo para
encadernação, grampeá-lo ou inserir
os textos preparados pelos alunos em
uma pasta para que fique pronto para
a entrega ao destinatário.
O dia da entega do livro precisa ser
especial na rotina dos alunos! Depois
de dois meses de trabalho, finalmente
o Manual da culinária baiana foi concluído e chegará aos destinatários. Se
o manual não puder ser reproduzido
para que as crianças levem um exemplar para casa, sugere-se que, antes
da entrega ao destinatário, seja feita
uma apresentação aos pais. Num final
ou início de aula, elas darão notícias
do trabalho realizado e farão circular
o manual entre eles para que o conheçam e apreciem.
Em outro momento, ou nesse mesmo, faça a entrega do manual ao destinatário escolhido previamente, que
pode ser o responsável pela biblioteca.
ou pela cozinha. Aqui também interessa compartilhar com essa pessoa
notícias do processo de produção ou
mesmo informações coletadas sobre
os ingredientes especiais.
Para essas situações, prepare os
alunos, combine as etapas da apresentação e ensaie a cerimônia de entrega.
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• Aproximem-se do vocabulário usado
em conversas literárias, tais como: autor, narrador, personagem, episódio,
desfecho, ambiente, enredo etc.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

material

• Livros diversos de lendas e contos africanos, considerando a qualidade dos textos e a presença de autores renomados.
• Lápis de cor ou giz de cera para cada
criança ou para pequenos grupos.

introdução

COM ESTE BLOCO DE LEITURA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Participem de uma comunidade de
leitores de literatura na sala de aula,
envolvendo especialmente lendas e
contos africanos.
• Apreciem lendas e contos africanos
e se aproximem um pouco mais do uni-

verso da cultura desses povos.
• Ampliem suas possibilidades de
compreender e de apreciar histórias,
conhecendo temas que as envolvem,
autores diversos, suas linguagens etc.
• Avancem na aprendizagem de comportamentos leitores, tais como: comentar histórias e trocar opiniões com
os colegas e com o professor sobre o
que leem e escutam.

Neste bloco de atividades, estão
reunidas propostas que deverão ser
encaminhadas como apoio às conversas nas sessões de leitura diárias,
priorizando lendas e contos africanos.
Como destaca a autora María Teresa Andruetto em seu livro Por uma
literatura sem adjetivos (São Paulo,
Editora Pulo do Gato, 2012), “em algumas comunidades africanas, quando um narrador chega ao final de uma
história, põe a palma da mão no chão e
diz: ‘Aqui deixo minha história para que
outro a leve’”. Esse bloco de atividades
traz, portanto, histórias para serem levadas às crianças; e delas, para outros
ouvintes. São contos e lendas e, mais
especificamente, histórias em que os
personagens são animais e crianças.
As propostas têm como foco a
apreciação literária e fazer com que
as crianças aprendam a comentar textos literários. Deseja-se, igualmente,
que avancem como ouvintes e como
leitores e, nesse sentido, será trabalhado um conjunto de estratégias
que favorece essas conquistas. Além
disso, é possível propor situações em
sala de aula que ajudem as crianças
a estabelecer relações com outras
2º BIMESTRE
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áreas do conhecimento, bem como
com outras linguagens. Alguns exemplos: mostrar a elas, em mapas, a
localização de regiões de onde se originaram contos e lendas que ouvirão;
trazer textos e imagens que ajudem a
compreender melhor a cultura dessas
regiões; e mostrar imagens e vídeos
com danças, músicas, encenações e
outras formas de expressão artística
típicas de determinadas comunidades
africanas. Essas ações favorecerão o
contato com diferentes culturas africanas, também presentes na cultura
brasileira.
A proposta é encaminhar ao menos
uma atividade por semana ao longo do
bimestre. Em algumas delas, a ideia é
focar em animais e suas transformações (como eram antes e como se
tornaram depois de algum evento); em
outras, na esperteza da lebre e da tartaruga, personagens recorrentes em contos africanos e com características em
comum; e, em outras ainda, em animais
transformados em pessoas.
Também serão propostas leituras
de contos modernos cujos personagens são crianças. Nesse caso, o
objetivo é apresentar o cotidiano das
crianças que habitam aldeias ou cen-

tros urbanos em diferentes países africanos nos dias de hoje.
As leituras em voz alta que você
fará precisam ser acompanhadas de
conversas sobre as semelhanças e
diferenças entre as narrativas (podem
ser elaborados coletivamente quadros
comparativos dos contos e das lendas,
por exemplo) e sobre as preferências
dos alunos e as marcas culturais que
localizam nas histórias.
Além das leituras diárias, é importante organizar semanalmente uma
roda de leitura, na qual as crianças
façam retiradas de livros do acervo
disponível na biblioteca da escola.
Também aqui é esperado que sejam
priorizadas as histórias africanas.
Caso o acervo da sua escola seja restrito, sugerimos a organização em pequenos grupos de alunos, cada qual
fazendo retiradas numa semana e
comentando o livro na outra, num sistema de rodízio. Desse modo, mesmo
com um pequeno acervo, as crianças
conseguem retirar um livro de lendas
ou contos africanos no mínimo uma
vez no bimestre. Também é possível
solicitar que os alunos tragam livros
– caso os tenham – para completar o
acervo dentro da temática.

Inicie fazendo uma visita à biblioteca
da escola e selecionando, junto com
os alunos, títulos de histórias africanas
para o rodízio de retiradas na roda de
leitura. Caso mais de uma sala precise compartilhar o mesmo acervo, os
livros podem ser colocados numa caixa, facilitando a circulação.
Sempre é importante, no retorno
dos livros, organizar conversas sobre o
que leram, do que mais gostaram, com
quem dividiram a leitura ou de quem
a ouviram. Se achar pertinente, você
pode realizar a leitura para a turma de
um dos livros comentados durante a
roda de conversa. Em algumas propostas, os alunos serão solicitados a copiar
informações sobre histórias e livros,
tais como título e autor. O propósito
dessa cópia é permitir que as crianças
guardem registros de seus percursos
leitores, de livros, histórias e autores
que conheceram ao longo do ano.
Lembre-se de que o foco central
dessas atividades de leitura é apoiar o
avanço em relação à apreciação literária. É fundamental, portanto, que elas
ganhem um caráter divertido, que sejam um momento de apreciação, e não
de avaliação da interpretação literal do
texto ou mesmo da fluência leitora.

Igor Cauã
EM Coração de Jesus
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1 A atividade inicial deste bloco de
leitura cumpre o papel de contextualizar o universo no qual serão mergulhados neste bimestre: o das lendas
e contos africanos. Se você já leu
histórias africanas para essa turma,
retome-as; se houver a possibilidade, disponibilize os livros na roda e
ajude as crianças a se lembrar de títulos, personagens, ambientes etc.
Anuncie que, durante o bimestre,
elas lerão essas histórias e poderão

se divertir, conhecer personagens e
situações bem diferentes e saber mais
sobre a vida das crianças africanas.
Caso tenha selecionado livros para ler
ao longo desse período, apresente-os
para a sala nesse momento.
Ainda como proposta disparadora,
em seguida à roda de conversa com
a turma, mostre um pouco mais do
universo cultural de algumas comunidades africanas, chamando a atenção, por exemplo, para a importância

do contador de histórias, figura muito
comum em várias delas e presente na
ilustração de abertura.
Saber que os contos e lendas que
irão ler e ouvir foram transmitidos
oralmente, de uma geração para outra, e assim foram se transformando
e se perpetuando, é um importante
passo para entender o universo cultural de algumas das comunidades
africanas de onde se originaram as
histórias que conhecerão.
2º BIMESTRE
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2A Nas situações de leitura em voz
alta, é importante planejar as intervenções. Veja dicas de como planejar
esses momentos na leitura do texto O
porco e o milhafre.
Antes da leitura Há diferentes manei-
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ras de apresentar uma obra literária
para os alunos. Assim que você comunica a leitura que fará, pode ser interessante compartilhar os motivos de sua
escolha: porque a história é divertida,
engraçada, atraente, misteriosa ou porque é a sua preferida. Explicitar os seus

motivos é uma forma de abrir a possibilidade de eles também comunicarem
as próprias preferências literárias.
Se você puder contar com um
exemplar em mãos, será uma ótima
oportunidade para contextualizar o livro, comentando sobre o autor, o ilustrador e a editora. Além disso, algumas
informações complementares podem
ser oferecidas, como o conteúdo da
quarta capa (de término do livro) ou a
introdução do livro, além de comentários e curiosidades sobre a coleção ou
a vida do autor.
Vale salientar que o preparo antecipado do professor é condição para a
realização da proposta; ou seja, é necessário que você leia a história previamente e que planeje qual será a melhor
forma de apresentá-la às crianças.
No caso dessa lenda, chame a atenção da turma para a presença de animais na história, algo que é foco de
análise nesse momento inicial deste
bloco de atividades e que está destacado no próprio enunciado. Leia o título da lenda e pergunte se sabem o
que é um milhafre, que tipo de animal
pode ser.
Como muitos devem desconhecer
essa ave de rapina, vale levantar algumas hipóteses com o grupo: “Que tipo
de animal pode ser?”. Em seguida, a
fim de contextualizar e permitir a aproximação aos episódios que a lenda trará, mostre uma imagem do animal.
Ao final dessa etapa que antecede
a leitura, consulte as crianças sobre o
tipo de explicação que a lenda trará, já
que essa informação também consta
no enunciado: “Vocês sabem que essa
lenda contará algo sobre como um desses animais é hoje, alguma mudança
que ele sofreu. O que vocês acham que
ela explicará?”. Deixe que elas listem hipóteses e, depois, inicie a leitura.
Durante a leitura Prepare-se com antecedência para ajustar o ritmo e fazer
a entonação adequada. Dessa forma,
os alunos se envolvem muito mais com
a história. Para dar vida ao texto, o im-
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portante é imprimir o seu toque pessoal,
de leitor experiente. Por isso, pense nas
pausas, no suspense que criará, mostre-se emocionado, interessado ou comovido com as passagens. Evite fazer interrupções de qualquer natureza ao longo
da leitura para que possam ter a possibilidade de interagir com a trama sem
quebrar o pacto entre o leitor e o texto.
Realize pausas apenas quando se
trata de tematizar algum aspecto específico, como os exemplificados ao
longo das atividades deste bloco. Além
disso, leia o texto sem fazer mundanças, não pule partes nem modifique trechos por julgar de difícil compreensão.
Os alunos precisam ter contato com a
história tal como foi escrita, justamente para ampliar suas possibilidades de
interpretação. As palavras difíceis podem ser compreendidas, na maior parte das vezes, pelo contexto da história.
E, por fim, deixe que se manifestem,
falando de uma parte que se lembrem
ou comentando outras.
No caso da lenda O porco e o milhafre, é possível que as próprias crianças façam interrupções ao longo da
história, buscando explicações para
as características atuais de um dos
personagens. Se isso ocorrer, não as
interrompa bruscamente. Deixe que
levantem hipóteses, façam perguntas
etc. A seguir, dê continuidade à leitura.

quer saber mais?

Depois da leitura Abrir um espaço
de intercâmbio para uma troca das
impressões pessoais é fundamental
quando se tem como objetivo formar
uma comunidade de leitores. Veja o
que especialistas como Teresa Colomer afirmam sobre a importância de
compartilhar a leitura: “Compartilhar as
obras com outras pessoas é importante
porque torna possível se beneficiar da
competência dos outros para construir
o sentido e obter o prazer de entender
mais e melhor os livros. Também porque
permite experimentar a literatura em sua
dimensão socializadora, fazendo com
que a pessoa se sinta parte de uma comunidade de leitores com referências e
cumplicidades múltiplas” (Andar entre livros: a leitura literária na escola, Global,
2007, p. 143). Ou seja, é na interação
com o outro, no confronto de opiniões
e interpretações discrepantes que o leitor aprofunda sua compreensão.
As impressões das crianças devem
ser o início da conversa. Por isso, não
se preocupe em elaborar questões de
interpretação de texto. Mesmo porque
o que todos fazem ao terminar a leitura
de um conto, romance ou poema é trocar suas impressões com outros leitores. Com base nos comentários, você
pode lançar luz para os aspectos que
quer discutir, bem como reler uma parte do texto (a que considerou mais sur-

preendente, a fala de um personagem,
um trecho que gerou conflitos), opinar
sobre a leitura e comentar sobre suas
impressões e seus pontos de vista. É
importante reforçar que a apreciação
literária deve ser feita oralmente.
Ao término da leitura, retome com
as crianças o foco apresentado no
enunciado: “Lemos essa lenda para
conhecer a mudança sofrida por um
animal. Que mudança foi essa?”; “Era
essa explicação que vocês esperavam
encontrar?”; e “Vocês acham que foi
mesmo culpa do milhafre o que aconteceu?”. Deixe que as crianças comentem comportamentos dos animais, explicitem e confrontem suas impressões
etc. Instigue essa conversa, proponha
comparações com outras lendas que
eventualmente você tenha apresentado ao grupo. Lembre-se de que esse é
um momento potente de aprendizagem
sobre apreciação literária e de construção compartilhada de significados.
Como se trata de um bloco de atividades de leitura e você lerá outras lendas africanas similares a essa, também
é interessante organizar com a turma
uma tabela contendo o título da lenda,
o nome do animal que sofre alguma
mudança e qual foi. Essa tabela será
ampliada conforme se avança na leitura
de novas lendas e poderá ficar no mural da sala de aula.

• Artigos publicados sobre o tema
leitura em sala de aula você encontra em
revistas eletrônicas como Avisa Lá (www.
avisala.org.br) e Revista Emília (www.
revistaemilia.com.br)
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2B Esta atividade deverá conter o
registro de duas sessões de leitura de lendas ou histórias para as
crianças ou, se possível, leia dois
textos num mesmo dia e peça que
pautem os registros solicitados aqui.
Ainda com o foco nas transformações sofridas por animais, apresente o título da lenda a ser lida e,
trabalhando com a antecipação,
instigue as crianças a pensar sobre
como são os animais que aparecerão na história e que características deles podem ser explicadas ali.
Leia a lenda escolhida em voz alta
e siga fazendo pausas na leitura, retomando as antecipações feitas pelas
crianças e verificando-as em diferentes
situações:
• Com o desenvolvimento do enredo.
Exemplo: “Vocês disseram que o animal aprenderia a voar, mas aqui está
falando que ele vai entrar no rio. Vocês
ainda pensam que a explicação será
sobre o voo?”.
• Com o que está acontecendo na história. Exemplo: “Prestaram atenção
neste trecho? O que acontece com a
ave? Ela aprende a voar ou a nadar?”.
As situações podem ser validadas
ou não. À medida que o enredo se aproxima da solução do conflito, instigue as
crianças a levantar hipóteses sobre o
que acontecerá com o animal e a justificá-las também. Aqui, é fundamental
que você ajude os alunos a retomar os
episódios da história, pois o propósito
é que, gradativamente, sejam esses os
apoios para as justificativas e explicações que darão nesses momentos de
antecipação: quanto mais atentam ao
enredo e atribuem significado a ele,
mais podem usá-lo como base para
as justificativas que oferecem quando
tecem opiniões e comentários.
Terminada a sessão de leitura e de
conversa, proponha o registro dessa
atividade na ficha, considerando o título, o personagem e a transformação
ocorrida. A depender da avaliação que
você tenha das competências escritoras dos seus alunos, você pode re-
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gistrar as respostas coletivamente no
quadro e solicitar que eles as copiem
ou mesmo conversar sobre as respostas e pedir que as registrem, grafando
de acordo com os conhecimentos que
possuem sobre o sistema de escrita.
Proceda do mesmo modo com as
duas lendas. Para escolhê-las, você
pode seguir as sugestões abaixo ou
eleger outras lendas africanas com o
mesmo foco (animais e suas caracte-

rísticas), sempre atentando à qualidade
do texto. Ao final, ou como tarefa a ser
feita em casa, sugira que cada criança
escolha a história de que mais gostou,
registre seu título (ou o copie do quadro) justificando a opção e ainda elabore uma ilustração para a história. Por
fim, proponha uma exposição das ilustrações feitas, pedindo que os alunos
deixem o caderno aberto nesta página
para que todos apreciem os desenhos.

Sugestões de lendas e histórias sobre transformações de animais
para serem usadas na atividade 2B
• Qualquer história do livro Histórias africanas para contar e recontar, de
Rogério Andrade Barbosa (Ed. do Brasil).
• Do livro Meus contos africanos, seleção de Nelson Mandela (Ed. Martins
Fontes), as histórias Os presentes do Rei Leão e Palavras tão doces quanto
o mel de Sankhambi.
• Do livro Contos e lendas da África, de Yves Pinguilly (Ed. Seguinte), as histórias Por que leopardo tem pele pintada? e Por que os animais selvagens
vivem na selva?.
• Do livro Contos africanos para crianças brasileiras, de Rogério Andrade
Barbosa (Ed. Paulinas), as histórias O jabuti de asas e Amigos, mas não
para sempre.
• Do livro O amuleto perdido e outras lendas africanas, de Magdalene Sacranie (Ed. Panda Books), as histórias O casco do jabuti, O amuleto perdido, O isqueiro antigo, O cavalo vaidoso e Duelo de artimanhas entre a
tartaruga e o babuíno.

Estela Ramos
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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3 Agora, é a vez dos contos. Com foco
na lebre e na tartaruga, dois personagens bastante presentes em contos africanos e que são considerados espertos,
embora com corpos frágeis, a proposta
é, novamente, conversar sobre a história antes, durante e depois da leitura.
O objetivo é instigar antecipações, verificações com base no desenvolvimento
do enredo e buscar suas validações ao
longo da leitura. A história deve ser lida
em voz alta por você e é fundamental
que não seja conhecida pelas crianças.
Você pode eleger o conto entre os
sugeridos no quadro à direita ou mesmo
escolher outro, considerando a qualidade do texto e o foco aqui proposto. Mas
é essencial que o conto eleito traga a
tartaruga ou a lebre como personagem
e que esse animal tenha a característica
destacada nessas histórias: ser esperto e apoiar a resolução do problema.
Antes da leitura Siga as instruções
apresentadas na atividade 2A.
Durante a leitura Inicie, então, a leitura
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do conto. Siga até o trecho em que a
tartaruga ou a lebre usará da esperteza
para atingir um dado objetivo. Interrompa a leitura nesse ponto e pergunte aos
alunos o que acreditam que acontecerá,
qual será a esperteza a ser colocada em
jogo. Peça, então, que as duplas registrem suas ideias.
Prossiga a leitura até o final e, concluído o conto, converse sobre a esperteza
colocada em prática e que resolveu o
conflito. Pergunte se alguém havia pensado que isso aconteceria, se tiveram
ideias próximas; aqui, vale mesmo compartilharem suas opiniões e compará-las
com o que efetivamente o conto trouxe.
Depois da leitura Peça que registrem a esperteza usada pela lebre ou
pela tartaruga, retomando-a oralmente com o grupo. Se achar necessário,
tendo em vista demandas de algumas
crianças, registre no quadro e sugira
a cópia. Faça isso apenas se notar
muita insegurança, sobretudo por parte de alunos que ainda não produzem
alfabeticamente.

Sugestões de histórias sobre
transformações de animais
para serem usadas na atividade 3
• Do livro Meus contos africanos,
as histórias A vingança da lebre e
O leão, a lebre e a hiena.
• Do livro Contos e lendas da África, a história O vento, a hiena e a
tartaruga.
• Do livro O amuleto perdido e
outras lendas africanas, as histórias O elefante, o hipopótamo
e a tartaruga esperta e A lebre
trapaceira e o poço de água.
• Do livro Bichos da África: lendas
e fábulas 1, de Rogério Andrade
Barbosa (Ed. Melhoramentos), a
história A tartaruga e o leopardo.
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4 Novamente trabalhando com contos, a
história eleita deverá narrar a transformação de um ser humano em animal ou vice-versa. Antes de iniciar a leitura do conto,
apresente o título aos alunos e proponha
perguntas que favoreçam antecipações
tendo por base essa informação. Especule sobre o tipo de transformação que a
narrativa apresentará. Exemplo: “O título
deste conto é Elefante antes, elefante
outra vez. O que vocês acham que acontecerá nesta história?”; “Será que esse
elefante é mesmo um elefante?”; e “O que
acontecerá com esse animal, pensando
no título da história?”.
Proponha, então, que os alunos levantem hipóteses e deem suas explicações
para o que irá acontecer na narrativa.
Cabe a você apoiar essa conversa organizando as falas deles (quem fala a cada
vez), instigando comparações (“Vejam
que esse colega disse algo bem parecido com o que disse Fulano, que o elefante será transformado em uma pessoa e
depois voltará a ser elefante”) e ajudando-os a compreender as colocações dos
colegas (“Então, você está dizendo que
esse elefante sofreu um feitiço e que não
é um elefante de verdade. É isso?”).

Em seguida, proponha uma listagem oral de personagens que eles
acreditam que aparecerão no conto,
além do elefante.
Realize então a leitura da história escolhida. Ao final, proponha uma conversa
sobre as apreciações, se o que anteciparam aconteceu ou não, se esperavam um
desfecho diferente, se imaginam outro
tipo de transformação etc.

Sugestões de histórias sobre
transformações de animais
para serem usadas na
atividade 4
• Do livro Contos e lendas da
África, a história Elefante antes,
elefante outra vez.
• Do livro Meus contos africanos,
as histórias O chefe serpente, A
princesa da nuvem e A serpente
de sete cabeças.
• Do livro Volta ao mundo em 52
histórias, de Neil Philip (Ed. Companhia das Letrinhas), a história
O homem de muitas formas.

Maria Clara de Brito Santana
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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5A Esta atividade pode ser encaminhada numa roda e iniciada com uma
conversa para que os alunos que conhecem contos africanos com crian-
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ças os retomem e falem sobre eles.
A proposta visa aproximar a turma
do cotidiano de uma aldeia africana.
Trata-se de um pequeno recorte, já que

a África é um continente imenso e não
pode ser retratado apenas pelas cenas
de uma única aldeia. Porém, o que a
atividade propõe é ajudar as crianças
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a olhar para a vida de uma comunidade
africana. E, para que se situem em relação à região abarcada no texto, vale
explorar um mapa do continente africano, indicando que uma aldeia como
a citada aqui se encontra exatamente
no Quênia.
Leia o texto em voz alta, realizando
algumas pausas e propondo que comparem a vida numa aldeia africana com
o próprio cotidiano: “É parecido com o
lugar onde boa parte de vocês vive?”;
“Quem conhece um lugar assim, com
plantações, animais soltos?”; “Nessa
aldeia há uma reunião de pessoas em
volta da fogueira para conversar, contar histórias. Onde vocês vivem as pessoas também ficam conversando nas
ruas à noite?”.
Explorar semelhanças e diferenças
entre o cotidiano das crianças e a vida
nessas aldeias também permite uma
aproximação com os enredos de vários
contos africanos, como os que serão
trabalhados adiante.

Vale também apreciar com as crianças as imagens que integram o Caderno do aluno, que contribuem para a
compreensão do texto, destacando o
instrumento musical e o bao, jogo ali
citado. Outra sugestão é apresentar
trechos de músicas que utilizam a kalimba, instrumento muito frequente em
canções de origem africana (leia o quadro à esquerda).
Sugestões de histórias sobre
o cotidiano das crianças
africanas para serem usadas
na atividade 5A
• A África, meu pequeno Chaka, de
Marie Sellier (Ed. Companhia das
Letrinhas). Caso o livro não esteja
disponível, recomenda-se a leitura
de algum título sobre o cotidiano
atual de crianças africanas, como
os propostos nas atividades 2B, 3
e 4, ou mesmo outro sobre o tema
de igual qualidade literária.

quer saber mais?
• Música de Samite Mulondo, especialista
no uso da kalimba no You Tube (http://
goo.gl/wgU0JL), acesso em 28/3/2016

Giovanna
EM Casa da Providência
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5B A proposta é encaminhar esta atividade logo após a conversa sobre o
cotidiano de crianças de uma aldeia
(no mesmo dia, caso haja tempo, ou na
aula seguinte). Aqui o foco está na possibilidade de os alunos explicitarem a
curiosidade que pode ter sido suscitada pelas informações ouvidas ou lidas.
A leitura de indicações literárias ou
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resenhas é uma forma interessante de
conhecer e de selecionar obras. Catálogos de editoras, impressos e virtuais,
bem como sites de livrarias e blogs
de leitores ou estudiosos da literatura,
costumam trazer breves apresentações de obras, como a que introduz
para as crianças o livro A África, meu
pequeno Chaka.

Depois de organizar as duplas, leia
o enunciado e a indicação da obra em
voz alta, tecendo comentários e instigando as crianças a fazer o mesmo:
“Vejam, muitas histórias africanas são
contadas oralmente e não escritas!”;
“O que vocês acham que Chaka pergunta ao seu avô?”; e “Vocês também
perguntam aos seus familiares sobre
o lugar onde vivem, sobre como era
a vida no tempo em que eles eram
crianças?”.
Caso tenha esse livro na biblioteca
da escola ou no acervo da sala, recomenda-se fortemente a leitura dele.
Leia-o em voz alta, dando oportunidade
para o contato das crianças com mais
esse conto africano. Se tiver essa possibilidade, converse com as crianças
ao longo da leitura, chamando a atenção para as perguntas feitas pelo garoto Chaka e as respostas que recebe.
Isso permitirá que elas atentem para
mais algumas especificidades da vida
em aldeias africanas.
Ao final desses encaminhamentos,
leia para os alunos o enunciado da segunda parte da atividade. A proposta,
para ser feita em duplas, pede que
as crianças elaborem, assim como
Chaka, uma pergunta que poderiam
fazer ao avô do garoto. Observe que
o mais importante não será responder
às questões, mas permitir que explicitem as próprias curiosidades sobre
a vida numa aldeia africana. Antes de
conversarem na dupla e registrarem as
questões, faça uma conversa coletiva,
instigando perguntas: “O que poderíamos querer saber sobre a vida numa
aldeia africana como a de Chaka?”; e
“Se vocês pudessem conversar com o
avô de Chaka, o que perguntariam?”.
Enquanto escrevem, proponha que
consultem o colega de dupla sobre a
grafia das palavras, bem como sobre
outras escritas que sirvam de apoio.
Para ajudar as crianças nessa tarefa,
circule pela sala e promova reflexões,
como as usualmente citadas nas orientações: comparações com outras palavras, atenção ao início e ao final etc.
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5C Nesta atividade, é apresentado
mais um conjunto de indicações literárias. Novamente, o foco é instigar o
interesse das crianças em conhecê-las.
Além disso, esses contos trazem em
seus enredos situações cotidianas de
aldeias e regiões urbanas africanas,
algo que também será foco de conversas com os alunos.

Leia as resenhas dos três livros
para os alunos. Depois de cada leitura, converse sobre as impressões que
a resenha traz: “Sobre o que este livro
contará?”; “O que podemos descobrir
sobre o livro ouvindo essa indicação?”;
e “Quem ficou curioso para conhecer
essa história? Por quê?”.
Terminada a leitura e a conversa so-

bre as três indicações, leia o enunciado
e as perguntas da segunda parte da
atividade. Sugira que alguns alunos explicitem suas escolhas e justificativas,
bem como o fato de já conhecerem
uma ou mais das histórias. É interessante, sobretudo quando se pede uma
justificativa para a escolha de uma obra
de interesse, ajudar o aluno a ir além do
2º BIMESTRE
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“porque eu gostei” ou do “porque é legal”. Nesse ponto da sequência, várias
histórias já foram conhecidas e apreciadas pelas crianças. Muito já se conversou sobre personagens, enredos etc.
Por isso, nessa conversa que antecede
as respostas individuais, compartilhe
e instigue justificativas mais atreladas
às apreciações feitas e conhecimentos construídos: “Você gostou porque
ficou curioso para saber o que o garoto
fará com a tampa da garrafa, é isso?
Eu também fiquei bem curioso!”; “Ah!
Você quer conhecer os amigos que
Adika convidou? Muito bom!”; “Eu adoro panquecas, então quero conhecer
essas feitas pela mãe do Adika, o que
acham?”; e “Alguém já imaginou uma
galinha chamada Natal? Essa Jamela
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deve ser bem divertida, não?”.
Diga aos alunos que podem conversar com o colega da dupla antes de
dar as próprias respostas. Ao final,
proponha o registro individual das respostas, permitindo que cada um escreva de acordo com sua hipótese sobre
o sistema e, como sempre, dando os
apoios necessários a essa produção.
Concluídas as escritas individuais, uma

quer saber mais?

rodada oral das respostas pode encerrar essa proposta.
Logo depois dessa atividade ou
num momento seguinte de leitura de
histórias em voz alta, é importante
apresentar às crianças ao menos uma
dessas obras. Só desse modo poderão
comparar a indicação com a história
propriamente dita. Porém, caso não
tenha esses títulos disponíveis, busque
no acervo da sala ou da biblioteca da
escola outros, como os sugeridos nas
atividades 3, 4 e 5 deste bloco, ou que
contenham a mesma temática.
Durante a leitura e depois dela, converse com o grupo sobre o enredo, sobre o que a história conta e, especialmente, sobre o personagem central,
uma criança. Caso leia um dos títulos
sugeridos nas indicações literárias
desta atividade, ao final proponha uma
comparação, ainda nessa situação
de conversa: “Se vocês tivessem que
apresentar este livro, diriam o mesmo
que está na indicação?”; e “O que diriam para outras crianças ficarem com
vontade de lê-lo?”.

• Reproduções de fotos de objetos
provenientes de diferentes regiões da
África e das Américas no site do Museu
du Quai Branly (http://goo.gl/QEqo5I),
acesso em 28/3/2016
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5D Outro conto moderno ambientado
na África será apresentado às crianças. Escolha uma das histórias indicadas nas orientações pedagógicas das
atividades 2B, 3, 4 e 5A ou eleja uma
similar, sempre levando em conta a
qualidade literária.
Considerando as possibilidades de
escrita dos seus alunos, escolha entre
ditar as informações sobre o livro (título, autor, ilustrador e editora) ou registrá-las no quadro para que copiem. O
propósito desses registros é favorecer
a retomada de obras lidas e ouvidas,
refazendo o percurso leitor realizado
pela criança ao longo do ano.
Em seguida, mostre a capa e leia o
título da história escolhida. Instigue an-

tecipações sobre o que acontecerá na
história. Você também pode informar
que, mais uma vez, será uma história
envolvendo uma criança numa situação
cotidiana de uma aldeia/espaço urbano
da África. Em seguida, pergunte o que
acham que poderá acontecer, sempre
sugerindo que justifiquem suas respostas, como neste exemplo: “Este livro
se chama Escola de chuva, foi escrito
pelo mesmo autor de Chuva de manga
e também traz crianças como personagens. O que acham que poderá acontecer?”; “Será que esse é mesmo o nome
da escola? Por que acham que a escola
poderia ser chamada assim?”; e “Será
que a história contará um dia de uma
criança da escola dessa aldeia?”.

Faça a leitura do livro, preferencialmente sem interrupções, a não ser que
as crianças explicitem perguntas ou teçam comentários. Ao término, chame
a atenção para o personagem central:
“Quem era a criança da história?”; “O
que acontece com ela?”; e “O que podemos descobrir sobre a forma como
ela vive?”. Promova comparações entre
a vida de seus alunos e o que ouviram
na narrativa: “Aqui as crianças chegam
à escola e no primeiro dia precisam ajudar a construí-la. Aconteceu o mesmo
com vocês?”; “O que acham que essas
crianças aprendem quando ajudam a
construir uma casa como essa?”. Com
base na conversa coletiva, proponha o
registro por parte da dupla.
2º BIMESTRE
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6A Como proposto no quadro de rotina
e explicitado na introdução deste bloco de atividades, é também parte do
trabalho de leitura que as crianças façam semanalmente retiradas de livros
para ler em casa, retornando para uma
rodada de comentários e conversas
sobre as obras na semana seguinte.
É importante que, ao menos uma vez
no bimestre, cada criança possa retirar um título de contos ou lendas africanas, o que contribuirá para a aproximação com esse universo literário.
A roda de leitura pode acontecer num
esquema de rodízio, caso o acervo seja
reduzido: semanalmente você encaminha essa atividade, contendo esses
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e outros títulos (de contos clássicos,
populares, poesias etc.), e assegura
que, a cada vez, um grupo diferente de
alunos retire exemplares com histórias
africanas. Isso possibilitará que, dentro
do bimestre, todos os alunos tenham
interagido, em casa, com ao menos um
livro contendo essas histórias. A depender da sua avaliação sobre o perfil da
turma, é possível também solicitar que
eles tragam de casa títulos de lendas e
contos africanos, se os tiverem, o que
ajudará a enriquecer o acervo disponível.
No retorno dos livros para a sala,
é fundamental encaminhar conversas
sobre as obras lidas. Neste bimestre,
procure priorizar as conversas tendo

como foco personagens, acontecimentos e cenários dessas histórias africanas. Instigue comentários sobre a vida
das crianças e sobre as características
de personagens animais, foco de conversas propostas neste bloco de atividades. A cada roda de leitura, peça que
os alunos que retiraram histórias com
temáticas africanas utilizem o registro
feito como base para compartilhar com
os colegas sua apreciação da obra lida
ou ouvida em casa.
Vale destacar novamente: copiar os
dados sobre o livro permitirá retomar o
percurso de alguns dos textos conhecidos ao longo do ano letivo. Em relação
ao registro sobre o que compartilhar
com os amigos, você pode apoiar os
alunos relendo uma ou duas indicações.
Embora não se espere que produzam
indicações similares às inseridas no
caderno, podem eleger algum aspecto
interessante da obra para contar ao restante do grupo: algo feito pelo personagem, uma curiosidade, o local onde se
passa a história etc.
As ilustrações poderão, na última
roda de leitura do bimestre, ser expostas na sala: peça que todos coloquem
o caderno sobre as mesas e deixe as
crianças circularem pela classe para
apreciar a composição de cada colega. Além dos títulos propostos nas
atividades anteriores, você pode fazer
uso de outros livros de lendas e contos
africanos (para esse trabalho, sugere-se não colocar mitos), especialmente
envolvendo animais e crianças, conforme indicado ao longo do bloco.
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com este bloco,
espera-se que os alunos
Considerando somente as crianças
com escrita alfabética:
• Observem regularidades na grafia de
conjuntos de palavras contendo S e SS
e passem a considerá-las nas revisões
de textos.

introdução

• Observem, analisem e discutam casos de pontuação em enumerações,
marcando início (letra maiúscula) e fim
(ponto final) de frases, e passem, progressivamente, a pontuar os textos que
revisam.

tempo estimado
• 16 aulas.

Neste bloco, assim como no caderno anterior, encontram-se atividades
envolvendo análise de regularidades ortográficas (uso de S e SS) e propostas
iniciais de análise de pontuação. Elas
devem ser trabalhadas apenas com as
crianças que produzem alfabeticamente. Por isso, o seu encaminhamento supõe um trabalho diversificado em aula:
enquanto parte do grupo se dedica às
atividades centradas na reflexão sobre
o sistema de escrita, outra parte realiza propostas envolvendo esses dois
conteúdos (ortografia e pontuação).
Em relação à pontuação, os casos
eleitos para discussão possuem funções distintas, dependendo do tipo de
texto que se escreve e do discurso que
se quer transmitir. É esperado que as
crianças façam observações e conclusões ainda parciais, bastante focadas
na análise do tipo de texto que foi foco
das atenções neste bimestre: as receitas. Ao final da produção do manual,
nas propostas de revisão, as crianças
serão convidadas a pontuar o texto
produzido. Porém, não se espera, ainda, que generalizem esse uso. Isso
acontecerá gradativamente, sobretudo
em situações de revisão textual.
Além das atividades presentes neste bloco, é importante que você proponha outras que permitam aos alunos
rever conteúdos já visitados no bimestre anterior. Assim como indicado anteriormente, é crucial que as crianças
com escrita não alfabética façam essa
conquista o mais rápido possível, visto já estarem no 3º ano. Por isso, é
preciso continuar a investir sistematicamente em atividades que favoreçam
reflexões, análises e discussões sobre
o sistema. Não representa um problema o fato de, ao final do bimestre, as
atividades do bloco não terem sido realizadas por esses alunos.
2º BIMESTRE
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1A A atividade disparadora deste bloco permite a observação inicial do
foco ortográfico deste conjunto de
atividades: o uso de S e de SS. Como
já destacado na introdução, cabe encaminhar tais propostas apenas com
os alunos com escrita alfabética, que
podem se debruçar sobre as distintas possibilidades de grafia de alguns
sons e as regras que organizam o sistema e apoiam tomadas de decisões.
Entre esses sons, representar o /s/
traz uma diversidade de opções, como
S e SS. Vale a pena ressaltar que observar e discutir essa possibilidade não
significa aprender a resolver todos os
casos de representação desse tipo. O
que se busca com a atividade 1A é que
as crianças observem que o som, em
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alguns casos, se mantém o mesmo no
uso de SS e S. Entretanto, a regra estabelece que no meio de palavras e entre
duas vogais a opção seja SS, e o S seja
usado no início de palavras e, quando
no meio, apenas entre uma consoante
e uma vogal.
Nessa atividade inicial, as crianças
são colocadas para realizar, talvez,
uma primeira observação sobre o
caso, baseando-se na análise de duas
grafias da palavra pássaro.
Organize as crianças em duplas.
Leia, explique a proposta e dê algum
tempo para que discutam entre si e
respondam às questões. Em seguida,
encaminhe uma discussão coletiva, de
modo que as duplas explicitem as opções e as justifiquem. Não interessa,

nesse caso, se acertam ou não a opção, mas, sobretudo, como explicam
as suas escolhas, o que consideram,
se levam em conta o som, a posição
na palavra etc. Durante a conversa,
solicite exemplos por parte dos alunos, peça que citem outras palavras
que, de acordo com eles, possam justificar a escolha.
Ao final, faça oralmente uma síntese
do que discutiram. Por exemplo: “Algumas duplas acreditam que pássaro seja
com um S apenas porque a palavra saída tem o mesmo som e é escrita com
S. Já outras duplas acham que é com
SS porque o som está no meio da palavra e não no começo”. Registre essa
síntese para que possa ser retomada
em outro momento.
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págs. 44 e 45

GRUPO 1
Grafias com um único S; S com som de Z; e
S entre duas vogais.
GRUPO 2
São escritas com SS; têm o mesmo som
do S em algumas outras palavras; e o SS
encontra-se no meio da palavra e entre
vogais.
GRUPO 3
Todas as palavras têm um S apenas e no
começo da palavra; e na primeira sílaba, o S
tem o mesmo som de palavras com SS e de
algumas outras, como as do grupo 4.
GRUPO 4
As palavras deste grupo têm um S apenas,
mas o som é diferente do das palavras do
grupo 1; e o S está no meio da palavra e não
entre duas vogais.

1B Depois de organizar as crianças
com escrita alfabética em duplas, leia
e explique a proposta. Insista para que
leiam em voz alta as palavras, já que
isso tende a apoiar as análises e identificar as diferenças sonoras resultantes
do uso do S. Dê um tempo para que
discutam e registrem as explicações.
Em seguida, encaminhe uma discussão coletiva com o grupo que participa desta atividade de reflexão sobre a
escrita: para cada grupo de palavras,
as duplas explicam suas colocações.
Instigue análises e comparações para
que observem os diversos aspectos citados nas respostas: “Essa dupla disse
que no primeiro grupo todas as palavras têm só um S. Alguma outra dupla
observou algo diferente?”; “Ah! Vocês

também prestaram atenção no som,
que parece do Z”; “O que mais?”.
Registre no quadro as observações
feitas pelas duplas. Novamente, sugira
a busca por outros exemplos, fomente
comparações entre palavras, chame a
atenção não apenas para o som mas
também para a posição ocupada pelo
S ou pelo SS nas palavras. Se for preciso, retome com os alunos quais são as
vogais e quais as consoantes para que
verifiquem quais letras aparecem antes
e depois de S e SS.
Essa é uma discussão muito potente, visto ter como meta que as crianças diferenciem os casos de uso de S
e SS propostos para análise. Por isso,
se julgar necessário, divida a discussão em duas aulas.
2º BIMESTRE
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págs. 45 e 46

Blusa – japonesa – casa – pesquisa.

Passado – massa – assento – russo – apressado.

Silêncio – salto – sela – semente – sentado – sozinho.

Cansado – pensamento – recompensa.

- SS é usado apenas no meio das palavras e entre duas vogais.
- S no começo das palavras tem o mesmo som que SS.
- S no meio das palavras, mas entre consoante e vogal, tem o mesmo som que SS.
- S usado no meio das palavras, mas entre duas vogais, tem som de Z.
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1C Organizadas em duplas, as crianças
com escrita alfabética realizam a primeira parte da atividade, considerando
a leitura e a explicação do enunciado.
Tão logo terminem os agrupamentos
das palavras, encaminhe uma correção
coletiva, discutindo caso a caso: “Por
que vocês acham que cansado e pensamento ficam no mesmo grupo?”; “Alguma dupla pensou em um agrupamento
diferente?”; e “Que outras palavras podem fazer parte desse mesmo grupo?”.
No quadro, organize as palavras
em grupos conforme as crianças discutem e decidem onde inserir cada
uma. Finalizada essa etapa, proponha
a questão seguinte. Leia o enunciado
e dê um tempo para que cada dupla
converse e registre a resposta. Sugira
que atentem aos grupos formados e
registrados no quadro: “Como vocês
explicariam para uma criança o S em
cada um dos casos?”.
Mais uma vez, feita a tarefa pelas
duplas, socialize as respostas e registre-as no quadro também, de modo a
compor conclusões coletivas. É importante que todos os casos observados
pelas crianças na composição dos
agrupamentos sejam explicados ali. Fomente diferentes observações e chame
a atenção da turma para aspectos que
não tenham considerado: “Alguma palavra começou com SS?”; “Por quê?”; e
“O S nessas palavras está entre quais
letras?”. Ao final da discussão e do registro, peça que as crianças copiem no
caderno, favorecendo retomadas posteriores. Lembre-se da importância de
propor a inserção de exemplos de palavras acompanhando cada dica, pois
isso tende a ajudar o aluno a compreender melhor as regularidades.
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SS

SS

S

S

S
SS

SS
S

S
S

1D Esta atividade se configura como
um exercício de uso da regra. Por
isso, é importante que seja realizada
individualmente numa primeira etapa,
permitindo que você identifique dúvidas
que o grupo ainda pode ter. Da mesma
forma, a discussão na dupla possibilita
que os alunos explicitem essas dúvidas
e conversem sobre elas.
Organize as crianças em duplas e
leia o enunciado. Terminada a ativida-

SS
SS

de individual, peça que confiram todas
as palavras com o colega da dupla.
Sempre que encontrarem opções diferentes, cada um deve justificar sua
escolha e depois, em dupla, retomar
as dicas coletivas. Se mesmo assim
não conseguirem chegar a um acordo,
deverão circular a palavra para trazê-la
à discussão com os demais colegas.
No âmbito coletivo, serão debatidas
as palavras circuladas pelas duplas.

Siga conversando sobre cada opção,
consulte as crianças para ver se concordam, se têm dúvidas e incentive-as
a colocar as questões que não conseguiram resolver. Vale sempre retomar
o registro coletivo, solicitar exemplos
e justificativas por parte da turma. As
palavras grafadas corretamente devem
ser registradas por você no quadro. Ao
final, peça que cada um verifique seu
caderno e corrija.

Gabriela das Neves de Jesus
EM Maria Constância Moraes de Carvalho

2º BIMESTRE
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págs. 47 e 48

1E Assim como a atividade anterior,
esta proposta também permite exercitar o olhar sobre regras já conhecidas.
Como possibilidade de retomada de regularidades discutidas anteriormente,
as opções, aqui, envolvem o uso de G,
GU e J, C e QU e S e SS. Novamente,
a proposta é que as crianças atuem de
forma individual e, em seguida, discutam com o parceiro de dupla.
Organize as duplas, leia e explique o
enunciado e insista para que a primeira
etapa seja, de fato, realizada individualmente. Tão logo terminem essa parte,
conferem em dupla e seguem reescrevendo as palavras, tendo, dessa forma,
a oportunidade de discutir cada uma.
Durante a socialização, proponha
que as crianças citem palavras que
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tenham causado mais dúvidas e inicie
a discussão coletiva com elas. Por
exemplo: “Essa dupla está dizendo
que teve mais dúvidas nas palavras do
item B. Em qual palavra vocês tiveram
mais dúvidas?”; e “Vamos, então, retomar as regras de uso de J e G? Quem
se lembra?” (em relação ao exemplo
acima, conferir as atividades de 8 a 14
do bloco Análise e reflexão sobre a língua do Caderno do aluno do primeiro
bimestre).
Discutidas as palavras ou opções
com mais dúvidas, convide alguns alunos para registrá‐las no quadro, instigue
a turma a seguir conferindo a grafia e
tematize apenas aquelas que, por ventura, eles questionarem. Ao final, peça que
façam a correção no próprio caderno.
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pág. 48

No trecho 2, as vírgulas substituem quase todas as letras E. Por isso,
ele parece mais bem escrito do que o 1.

2A Esta atividade individual dispara a
observação sobre o uso da vírgula em
enumerações, algo muito constante
em textos como esse, de uma receita,
principalmente no registro do modo de
preparo. Leia e explique o enunciado.
Reserve um tempo para que as crianças leiam, comparem os trechos e
deem suas respostas.
Encaminhe, então, uma discussão
coletiva, na qual elas compartilhem
suas hipóteses. Cabe a você também
instigá-las: “Fulano disse que a repetição do E no primeiro trecho deixa
o texto estranho. Alguém concorda

com ele?”; “Por que fica estranho?”;
“Você está dizendo que fica ruim no
texto repetir várias vezes a letra E, é
isso?”; “Você está dizendo que não está
acostumado a ver uma receita escrita
assim?”; “O que acham disso?”; e “O
que aparece no texto 2 no lugar do E?
Alguém sabe o nome desse sinal?”
Nessa atividade, é fundamental que
as crianças observem que a vírgula
ocupa o lugar do E e compartilhem
impressões como leitores e ouvintes
acerca dos dois trechos. Caso elas não
nomeiem o sinal, faça isso durante as
discussões.
Letícia de Jesus dos Santos
EM Baha'I

2º BIMESTRE
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págs. 49 e 50

Para citar ou listar vários ingredientes ou ações e para substituir o E.

Sim, pois aqui também há uma sequência de itens listados.
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2B Nesta atividade, as crianças voltam
a analisar a vírgula em enumerações,
mas fazendo uso de trechos de textos
de outros gêneros. Depois de organizar
as duplas, leia e explique o enunciado.
A ideia é que possam observar que a
enumeração não é parte integrante
apenas de receitas, mas de outros textos, e que a vírgula serve para marcá-la, evitando a repetição do E.
Depois que as duplas concluírem a
tarefa, proponha uma retomada coletiva, lendo os trechos e chamando a atenção para o tipo de texto em análise. Em
seguida, socialize algumas das respostas dadas pelos alunos, sempre fomentando comentários, opiniões, exemplos
etc.: “Vocês estão dizendo que nesses
trechos também há uma série de itens,
como na receita?”; “E para que serve a
vírgula nesses casos?”; e “Como ficaria
se em vez da vírgula tivesse apenas E?”.
Nessa discussão, chame a atenção
também para a ausência da vírgula antes do último item: “Vejam que no final
da frase não aparece outra vírgula, mas
o E. Por que acham que isso acontece?”; e “Nos outros trechos, também
aparece o E antes do último item?”.
Ao final da atividade, proponha que
os alunos ditem para você um registro
do que observaram, até aqui, sobre
o uso da vírgula. Não é preciso que
o termo enumeração seja apropriado
pelas crianças, tampouco que apareça
no registro. Interessa apenas que nomeiem corretamente esse sinal e que
compreendam um dos usos possíveis
para a vírgula.
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págs. 50 e 51

2C Nesta atividade, a ideia é localizar
enumerações em pequenos trechos e
inserir a vírgula. Depois de compor e
anunciar as duplas, explique o enunciado. Se preferir, também designe os
quartetos que realizarão a parte final
da tarefa.
Informe as duplas sobre a necessidade de discutir e definir os lugares em que
a vírgula será inserida. No quarteto, devem proceder do mesmo modo, comparando as opções feitas e justificando-as.
Encaminhe uma socialização coletiva na qual os quartetos explicitam as
opções feitas e, ainda, as possíveis
dúvidas, caso não tenham conseguido
chegar a um acordo em algum dos trechos. Priorize a discussão justamente
com foco nas eventuais dúvidas, sempre retomando o registro coletivo e, se
for o caso, outros trechos nos quais a
vírgula é usada com a mesma função.

3A Para uma primeira sequência de
análise da pontuação usual marcando
o início e o término de frases, o texto
receita é bem interessante, visto que,
no modo de preparo, cada passo tende
a constituir uma frase.
O ponto final é um sinal usado dependendo do discurso – do que se
deseja que o leitor compreenda – e
pode ser substituído por vários outros
em grande parte dos textos; também
é uma questão de estilo. Por isso, o
foco das atividades se restringirá às
receitas, textos menos passíveis de variações na pontuação.
Aqui, cabe uma observação importante: a frase é marcada com um sinal
não apenas ao seu término, mas também no seu início; a letra maiúscula é
a marca que indica o começo de uma
frase. Esse aspecto também será foco
de análise nesta e nas próximas atividades. Para favorecer tal observação, os
textos a ser trabalhados pelos alunos
estão grafados com um efeito na fonte
chamado versalete, que permite manter
a caixa alta, mas com tamanhos distinto
2º BIMESTRE
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provocando o mesmo efeito das maiúsculas e minúsculas (ou caixa alta e baixa, respectivamente). Chame a atenção
da turma para esse diferencial.
Depois de organizar as duplas, leia
e explique o enunciado. Em seguida,
apresente no quadro a diferença entre
o tamanho das letras usadas no texto
e as nomeie: as maiores são as letras
maiúsculas. Se quiser, peça que circu-

lem as maiúsculas, de modo que possam observar mais precisamente as
palavras que elas iniciam.
Nessa proposta, o que importa
é apenas listar hipóteses, ainda que
distantes das regras. Na socialização
desta atividade, instigue as duplas a
citar suas justificativas e faça uma lista delas no quadro (ao final, copie-as
para retomá-las na atividade seguinte).

págs. 51 e 52

O final de cada passo é marcado com um ponto final e seu início pela palavra
em maiúscula.

3B O texto a ser produzido coletivamente deve conter, ainda que com outros termos, uma explicação similar a
essa: a letra maiúscula é usada para
indicar o início de um novo passo ou
modo de preparo ou da frase; e o ponto final é usado quando termina cada
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passo ou frase. A nova organização
do texto, usando-se o efeito versalete,
tende a favorecer o olhar dos alunos
quanto ao papel da letra maiúscula e
do ponto final no texto sobre o modo
de preparo da receita. Trata-se de delimitar os passos, as ações a ser execu-

Apenas apoie os alunos para que suas
justificativas sejam compreendidas pelo
restante do grupo: “Vocês entenderam
o que disseram esses amigos?”; “Outra
dupla pensou o mesmo?”; e “Como vocês escreveram?”.
Não faça intervenções que foquem
apenas numa ou noutra hipótese;
como dito aqui, vale listar todas as
ideias que ocorrerem.

tadas na receita. Como destacado nas
orientações da atividade anterior, esse
é um sinal que pode cumprir funções
muito específicas, dependendo do discurso. Por isso, nessa primeira análise
os alunos podem construir uma explicação voltada apenas ao texto receita.
Depois de organizar as parcerias,
explique o enunciado. Em seguida, leia
em voz alta o modo de preparo (não se
esquecendo de ler também a numeração: 1, 2, 3...) ou peça que um aluno
leitor fluente o faça. Apresente a questão a ser respondida e assegure um
tempo para que as duplas conversem
e registrem as explicações.
Na socialização, ouça as explicações das duplas e siga instigando a
discussão. Caso os alunos não apresentem as explicações esperadas,
chame a atenção deles para alguns
aspectos com perguntas como estas:
“Vamos circular as palavras que iniciam com letra maiúscula? Onde elas
aparecem: no início ou final de cada
passo?”; “Aparecem depois do ponto
final?”; “O ponto final costuma aparecer no início, no meio ou ao final do
passo?”; “O que aconteceria se esse
sinal não aparecesse?”; e “Como poderíamos ler o texto sem ele?”.
Por fim, proponha o ditado de um
registro coletivo considerando o que
observaram sobre o ponto final e a letra maiúscula, delimitando cada passo
ou cada frase. É importante que nesse
registro o nome correto do sinal seja
utilizado; ainda que as crianças não o
mencionem, você pode fazê-lo.
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3C Organize pequenos grupos para
essa atividade, como trios ou quartetos. Leia e explique o enunciado e,
se considerar pertinente, retome coletivamente os registros elaborados
sobre os sinais de pontuação e o uso
da maiúscula iniciando frases. Distribua
para cada grupo um manual, livro ou
revista que contenha receitas. Se o
material contiver outros tipos de texto
(como ocorre com algumas revistas), já
indique a página em que terá de buscar os exemplos. Cada grupo deverá,
então, se debruçar sobre o material
entregue, procurando ali um caso de
vírgula em enumeração, de letra maiúscula em início do passo e ponto final ao
término dele na elaboração da receita.
Se a receita em questão tiver a lista de
ingredientes, você pode direcionar o
grupo para o modo de preparo, já que
é ali que a pontuação tende a aparecer.
Durante o trabalho dos grupos, circu-

le pela classe, lendo trechos, verificando se os alunos têm dúvidas e sugerindo a retomada de exemplos do caderno
ou mesmo do registro coletivo.
Ao final, na socialização da proposta,
peça que os grupos leiam os exemplos
coletados, observando separadamente
cada sinal: primeiro, analisam todos
os casos de uso da vírgula, depois de
ponto final e, por fim, da letra maiúscula. Procure registrar cada um deles
no quadro, o que facilita a análise. Para
cada exemplo, instigue comentários e
justificativas, tanto por parte do grupo que o elegeu quanto dos demais
alunos. Se forem muitos os grupos, e
você julgar pertinente, divida essa socialização em duas aulas; não deixe,
porém, de fomentar as justificativas e
discussões entre as crianças.
Pode ocorrer que, em especial no
caso dos usos da vírgula, os exemplos
apresentados não sejam de enumera-

ção. Se isso acontecer, explique aos
alunos que a vírgula é um sinal que tem
vários usos e que, nesse exemplo, não
há uma lista de itens como se discutiu
em classe, ou seja, não é um caso de
enumeração. Você precisa assegurar
que o grupo não crie a falsa compreensão de que se trata de um erro o
uso de vírgula em outras situações que
não as de enumeração. Também é possível que encontrem o ponto e vírgula
e julguem ser o mesmo sinal. Aqui, do
mesmo modo, você precisa informá-los
de que é o caso de outro sinal de pontuação (e você pode nomeá-lo), a ser
estudado por eles mais adiante.
Terminadas essas atividades, proponha a revisão em dupla do manual
de receitas elaboradas coletivamente,
tendo como foco a pontuação desse
texto. Para tanto, convide as duplas a
retomar os registros elaborados ao longo das propostas do bloco.
2º BIMESTRE
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Como já visto no caderno do primeiro bimestre, é necessário realizar, periodicamente, uma sondagem. Os alunos vão escrever uma lista de palavras
de um mesmo campo semântico e uma
frase, ditadas por você, para que seja
possível ter um panorama da evolução
dos saberes em relação à compreensão do princípio alfabético do sistema
de escrita.
Você já fez a sondagem inicial no começo do ano e outra no fim do primeiro
bimestre, conforme orientação dada.
No fim do segundo bimestre, é hora de
realizar mais uma. Entretanto, não se
esqueça de que ela é um instrumento
que oferece informações referentes à
compreensão do sistema de escrita.
Por isso, a partir deste bimestre, deverá ser realizada apenas com os alunos
que apresentam escrita não alfabética.
Os que já compreenderam o sistema
de escrita não precisam desta atividade – apenas registre essa conquista no
quadro de acompanhamento.
Lembre-se dos cuidados para a realização da sondagem:
• Não oferecer aos alunos nenhum tipo
de fonte escrita, pois pretende-se levantar o que cada um sabe.
• Solicitar a leitura em voz alta pelo
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aluno ao término do registro de cada
palavra, observando se ele estabelece
relações entre o que escreveu e o que
lê – uma maneira de ele verbalizar o
que e como pensou ao escrever.
• Oferecer papel sem pauta para observar o alinhamento e a direção da
escrita.
• Realizar a sondagem com poucos
alunos por vez para que eles possam
ler o que escreveram para você. Para
o restante da turma, planejar outras atividades que não demandem tanto sua
presença e que possam ser realizadas
com autonomia pelas crianças – como
cópia de uma cantiga, produção de desenho, leitura de histórias, gibis etc.
A lista a ser ditada continua a obedecer os seguintes critérios:
• Tem palavras que fazem parte do vocabulário dos alunos, mesmo que eles
ainda não tenham tido a oportunidade
de refletir sobre a representação escrita delas.
• Não tem palavras cuja escrita esteja
memorizada pelas crianças.
• Contempla diversas quantidades de
sílabas – uma palavra polissílaba, duas
trissílabas e duas dissílabas.
• Não traz palavras que contêm a mesma vogal em sílabas contíguas, como

batata, bala, moto, urubu etc. As crianças que escrevem silabicamente usando apenas vogais não aceitam escrever repetindo a mesma letra e tendem
a entrar em conflito diante da situação
de ter de repetir a vogal.
Comece o ditado pela polissílaba,
depois siga com as trissílabas e, por
último, as dissílabas, pois as crianças
que consideram a hipótese de quantidade mínima de letras poderão se recusar a escrever se tiverem de começar
pela palavra dissílaba.
A frase sugerida envolve pelo menos
uma das palavras da lista a fim de observar se a hipótese de escrita dessa
palavra permanece estável para cada
um dos alunos em contextos diferentes.
Os alunos deverão escrever a lista
de palavras e a frase na folha que está
no fim do Caderno do aluno. Lembre-se
de recolhê-la depois do ditado. Anote o
resultado no Mapa de acompanhamento que você recebeu no primeiro caderno para continuar a traçar o panorama
da evolução dos alunos durante o ano.
Não se esqueça de consultar esses
registros para planejar as atividades e
as intervenções e montar os grupos de
trabalho. No caso de dúvidas, converse
com os colegas e o coordenador para
chegarem a um consenso.
Sendo este um instrumento de
acompanhamento dos alunos com
escrita não alfabética da rede municipal, optamos por usar uma única lista
a cada bimestre para todos os anos,
pois isso ajuda a unificar a avaliação e
enxergar a evolução com mais clareza.

PARA A SONDAGEM
DO 2º BIMESTRE
LISTA
ACEROLA
AMEIXA
MORANGO
UVA
CAJU
FRASE
O CAJU ESTÁ MADURO

