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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

Introdução

7

O esporte e a atividade física são re-
conhecidos como importantes fatores 
para o desenvolvimento humano. Es-
sas práticas melhoram não somente ca-
pacidades físicas, mas também geram 
benefícios intelectuais, sociais e emo-
cionais que se refletem na sociedade 
como um todo. Além disso, são pode-
rosos instrumentos de mobilização ao 
reunir pessoas de diferentes crenças, 
culturas ou origens étnico-raciais. 

Oportunidades para praticar esportes e 
atividades físicas não são apenas ações com-
plementares: são direitos essenciais para o 
desenvolvimento humano e o caminho para 

uma vida saudável, feliz e produtiva. Entre-
tanto, os dados a respeito da inatividade 
física são alarmantes, como indica a Organi-
zação Mundial da Saúde, que classifica a ina-
tividade física como o quarto maior fator de 
risco para a mortalidade em todo o mundo e 
aponta que, no Brasil, cerca de 300 mil pes-
soas morrem por ano de doenças associadas 
diretamente à inatividade física. 

Esse cenário vem se perpetuando por ge-
rações, e a infância apresenta uma excelente 
oportunidade de quebrar esse ciclo. Quanto 
mais cedo começarem as experiências po-
sitivas com atividade física, maiores são as 
chances de crianças se tornarem adultos ati-
vos, com melhores capacidades físicas, inte-
lectuais, sociais e emocionais. 
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1 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Escola (PeNSE), realizada 
pelo IBGE, em 2009, junto a estudantes do ensino fundamental nos 
Municípios das Capitais e no Distrito Federal, em parceria com o Ministério 
da Saúde.  
2 Segundo um estudo apresentado pela Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo, durante o XXXIII Congresso da SOCESP, os dados 
do Mutirão do Coração foram coletados com mais de quatro mil crianças e 
adolescentes em 2011.
3  Conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 
realizada em parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/
ppts/0000000108.pdf>.
4  De acordo com "Desenhado para o Movimento", que apresenta conclu-
sões de “The Economic Costs of Physical Inactivity”. Essa pesquisa, revisada 
por profissionais do setor, foi encomendada pela Nike, Inc. e realizada de 
forma independente pelo Dr. Jad Chaaban, da Universidade Americana. 

Para conhecer as diretrizes, 
fundamentações teóricas 

e recomendações gerais do 
Projeto Escolas e Comunidades 
Ativas, sugerimos consultar o 

Documento Referencial.

Números da inatividade física no Brasil

dos escolares brasileiros 
são inativos ou pouco 
ativos1.

57% O tempo sedentário é 
6x maior que o tempo 
ativo2. 

TEMPO PARADO

6x maior

45,9%
dos brasileiros 
são sedentários5

Frequência adequada 
da prática de 
atividade física nas 
capitais brasileiras6

Mulheres

Homens

30,4%

41,6%

CUSTO
Inatividade física custou 
à economia brasileira 
11,8 bilhões (USD) 
no ano mais recente 
estudado (2008)4. 

Obesidade infantil 
cresceu 300% nos 
últimos 40 anos3.

OBESIDADE

300%
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5 De acordo com o Diagnóstico Nacional do Esporte. 
(DIESPORTE) publicado em 2015 pelo Ministério do Esporte 
Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/diesporte/dies-
porte_grafica.pdf>.
6 Números retirados da Pesquisa Vigitel, 2014.
7 Aqui se refere ao holismo enquanto possibilidade das Ciên-
cias Humanas e Sociais de conceberem o homem como um 
ser integral que não pode ser compreendido apenas enquan-
to a soma de suas partes, mas como indivisível e valorizado 
na sua integridade.
8 Observações e relatos levam à conclusão de que o cérebro 
apresenta melhora cognitiva com a prática de atividade físi-
ca. (COTMAN; BERCHTOLD, 2002 apud ARIDA et al, 2004)

Para esclarecimento sobre o uso 
de denominações neste Caderno, 
identificamos professores como o 
público a quem este documento é 

direcionado prioritariamente, podendo 
também ser utilizado para referência 

de coordenadores pedagógicos e 
diretores escolares. 

O Projeto Escolas e Comunidades Ativas 
surge alinhado a essa visão, buscando con-
tribuir com recomendações para a inclusão 
do movimento dentro da sala de aula, no 
ambiente escolar, e atividades orientadas 
para o esporte educacional, no ambiente 
esportivo e comunitário, para crianças de 
6 a 12 anos. O Projeto traz também a pers-
pectiva da educação inclusiva e das pos-
sibilidades que ela pode oferecer para o 
avanço da educação integral, mantida pela 
proposta da multidisciplinaridade. 

Este Caderno Didático apresenta a Me-
todologia Escolas Ativas — na sala de aula, 
que é parte do Projeto Escolas e Comuni-
dades Ativas. Ele foi elaborado para auxi-
liar o professor a inserir o movimento nas 
práticas educativas, vinculadas aos conte-

údos e desenvolvidas no horário de aula, 
de forma a tornar as crianças mais ativas 
fisicamente e mais instrumentalizadas no 
processo de aprendizagem desenvolvido 
na escola. Há ainda a possibilidade de se 
trabalhar o movimento para quebrar a roti-
na da sala de aula. Neste documento, apre-
sentam-se ações que podem ser realizadas 
por professores da sala e também em par-
cerias com professores de educação física.

Por fim, apresentamos este Caderno 
com o intuito de apoiar os professores e 
a gestão escolar a implementar a Meto-
dologia Escolas Ativas — na sala de aula, 
e os encorajamos a realizar sua leitura 
detalhada a fim de qualificar ainda mais 
a sua atuação como promotor do ensino-
-aprendizagem. »
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Componentes gerais 

da metodologia

Aprender brincando 
Inserir movimentos e atividades 
físicas em sala de aula tornam 
as atividades mais lúdicas e 
divertidas, fazendo com que as 
crianças também compreendam 
as tarefas propostas como jogos 
e brincadeiras e, assim, aprendam 
brincando. Estas aulas ativas 
são mais atrativas às crianças e 
tornam o ato de aprender mais 
prazeroso.

6

Adaptações
Possibilidade de adaptação 
das aulas ao espaço físico 
da escola e às necessidades 
dos alunos, desde que 
preservados os princípios 
e valores apresentados no 
Documento Referencial.

3
Primeiro ciclo do 
ensino fundamental

1

Ser humano integral
A aprendizagem completa 
não pode ignorar o corpo 
como totalidade, ou 
seja, o ser humano não é 
compartimentalizado, mas 
sim integral e relacional, 
e deve ser visto como um 
ser holístico7, segundo 
novos conceitos nas áreas 
de Psicologia, Pedagogia e 
Psicomotricidade.

4

Sete Princípios
Metodologia fundamentada 
nos Sete Princípios para uma 
aprendizagem ativa.

2

Atividade física como 
recurso educacional 
Além de motivar e despertar 
a criatividade da criança, a 
atividade física trabalha a 
comunicação, a confiança e 
a capacidade de interação 
social. Ela é uma estratégia 
dinâmica que possibilita novas 
formas de pensar e construir o 
conhecimento. Além disso, o 
movimento gera a abertura de 
caminhos neurais que facilitam 
tanto a disposição para aprender 
(atenção) quanto a capacidade 
do cérebro para se desenvolver 
(aprender novas informações)8.

5

10

Que corresponde à faixa etária 
de 6 a 10 anos, no início do 
ano letivo (sem distorção 
idade/ano), período em que as 
crianças formam seu hábitos, 
gostos e preferências, que são 
levados para a vida toda. Criar 
experiências positivas com 
a atividade física nessa faixa 
etária é fundamental, pois, 
à medida que as crianças se 
desenvolvem, aprendem não só 
a se movimentar, mas também a 
gostar de se movimentar.
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Sete Princípios para 
uma aprendizagem 

ativa

11

C A P Í T U L O  1

A Metodologia Escolas Ativas — na 
sala de aula está fundamentada em 
Sete Princípios que orientam e in-
centivam as práticas corporais como 
ferramentas de fortalecimento de 
competências e aprendizagens que 
contribuem para a formação integral e 
o desenvolvimento ativo das crianças 
desde cedo. 

Isso significa que todas as atividades fí-
sicas em sala de aula devem ser elaboradas 
e desenvolvidas considerando esses Sete 

Princípios, promovendo movimentos mar-
cados pela ludicidade e fazendo as adapta-
ções de maneira responsável e adequada ao 
ambiente e contexto no qual as crianças es-
tão inseridas, em especial, à sua faixa etária. 

Cada Princípio é apresentado por meio 
de uma estrutura que possibilita ao pro-
fessor agir de forma assertiva, perceber a 
aceitação dos participantes, o impacto das 
ações nas crianças e potencializar o seu pa-
pel como referência na condução das ati-
vidades do Projeto. Esta estrutura é com-
posta pelos itens: “Orientações”, “Sinais de 
Sucesso” e “Pontos de Atenção”.
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Orientações

►  Comece cada atividade com a formação de uma fila, círculo ou 
chamada que crie uma sensação de início e de pertencimento;
►  Ofereça alternativas para crianças com diferentes habilidades;
►  Posicione as crianças com mais habilidades de forma que 
estabeleçam parcerias com as que possuem menos habilidades; 
►  Considere a escolha de uma criança para atuar como líder durante 
as aulas, dando a uma ou mais crianças diferentes a chance de ser 
referência e de auxiliar o grupo em alguma atividade da aula;
►  Dê retorno positivo publicamente e negativo individualmente;
►  Encontre maneiras de celebrar cada criança (por 
exemplo, cada criança pode elogiar seu colega);
►  Incentive as crianças a colaborarem umas com as outras.

Sinais de 
Sucesso

►  Todas as crianças estão participando em todas as atividades;
►  Meninos e meninas participam igualmente;
►  Crianças com alguma deficiência ou limitação de qualquer 
natureza participam de todas as atividades.

Pontos de 
Atenção

►  Nem todas as crianças vão querer participar de imediato. 
Preste atenção especialmente naquelas que estão:
› Tímidas;
› Agitadas;
› Afastadas;
› Desconfortáveis;
› Tendo dificuldades devido a habilidades limitadas ou alguma deficiência.

Crianças adoram se movimentar, mas é preciso observar que algumas 
ficam mais à vontade do que outras. Identifique os alunos tímidos, 
chateados ou menos habilidosos, e ajude-os a se sentir à vontade 

com o movimento. Inclua os alunos com deficiência, seja física, 
auditiva, visual, intelectual ou múltipla, fazendo as adaptações 

essenciais. Um pouco de incentivo ou pequenas modificações nas 
atividades podem ajudar muito nesse processo. O primeiro Princípio 

defende que, em uma sala de aula ativa, ninguém fica de fora.

Todos se movimentam
P R I N C Í P I O  1
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Em uma sala de aula ativa, atividades divertidas podem 
estimular as crianças a aprender e podem também 

inspirá-las a participar com maior dedicação. 

Orientações

►  Garanta que as crianças possam escolher o que fazer: a atividade ou  
elementos da atividade;
►  Tenha planos alternativos caso algo não esteja funcionando;
►  Se as crianças começarem a parecer entediadas, mude a atividade; 
►  Aproveite para explorar a criatividade dos alunos e os deixe sugerir alternativas;
►  Quando diferentes movimentos forem usados, peça para as crianças 
escolherem qual movimento será realizado a seguir;
►  Ao final da atividade pergunte às crianças quais movimentos elas mais gostaram.

Sinais de 
Sucesso

►  As crianças estão sorrindo;
►  As crianças estão envolvidas;
►  As crianças esperam ansiosas a hora da atividade e comemoram quando é anunciada;
►  Quando perguntadas se estão se divertindo, dizem que sim.

Pontos de 
Atenção

►  As crianças parecem entediadas ou alheias à atividade;
►  O nível de energia das crianças cai.

Todos se divertem

P R I N C Í P I O  2
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Orientações

►  Tenha um plano em andamento para reconhecimentos simples (por 
exemplo, adesivos ou estrelas ao lado do nome de uma criança);
►  Defina metas para o desenvolvimento das crianças como, 
por exemplo, estabelecer um número de saltos durante 
uma determinada atividade e monitore-os;
►  Trabalhe com as crianças para definir metas;
►  Envolva as crianças para adaptarem as metas para os 
colegas que tenham alguma limitação ou deficiência;
►  Estimule as crianças a incentivar e reconhecer os colegas;
►  Peça sugestões de reconhecimentos para as crianças;
►  Celebre cada criança a cada atividade;
►  Elogie as crianças em grupo e nominalmente;
►  Incorpore gritos de guerra e danças.

Sinais de 
Sucesso

►  Crianças valorizam o reconhecimento de suas realizações;
►  As crianças respondem positivamente aos incentivos. 

Pontos de 
Atenção

►  Evitar que somente as crianças que realizam melhor as 
atividades sejam as que recebem incentivos;
►  Crianças que são excluídas consecutivamente por razões diversas.

É importante reconhecer os resultados positivos das 
crianças através de elogios. Quando o aluno e a turma 
têm suas realizações celebradas, as crianças valorizam 
seu próprio desenvolvimento e ficam mais motivadas.  

Por isso, dê sempre retorno personalizado.

Reconhecimento 
e incentivo

P R I N C Í P I O  3
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Conexão do movimento 
ao conteúdo

A atividade física pode ser uma grande aliada quando vinculada 
ao conteúdo programático da aula. Por exemplo, exercícios com 

números para aulas de matemática ou conjugação verbal nas aulas 
de português, quando combinados com movimentos, podem 
facilitar a aprendizagem e otimizar o tempo dos professores. 

As atividades também precisam acontecer em momentos 
adequados e serem apropriadas para a idade/ano escolar.

Orientações

►  Para as crianças mais novas (entre 6 e 8 anos), foque na variedade e 
simplicidade dos movimentos; para crianças mais velhas, aumente a 
complexidade do movimento;
►  Relacione o conteúdo trabalhado recentemente com as crianças, 
mantendo a proposta da multidisciplinaridade, e faça as adaptações 
necessárias, considerando seu currículo;
►  Preste atenção ao tempo (por exemplo, atividades feitas no meio de 
uma aula devem demandar um tempo mínimo de organização);
►  Certifique-se de que estão sendo integrados movimentos que são 
apropriados para o ano escolar, idade e conteúdo.

Sinais de 
Sucesso

►  As crianças demonstram melhor compreensão do conteúdo;
►  As crianças estão animadas para aprender o conteúdo;
►  As crianças são capazes de se manter em movimento enquanto o 
conteúdo é trabalhado.

Pontos de 
Atenção ►  Situações que são tão complexas que o movimento e/ou  

o currículo são esquecidos.

P R I N C Í P I O  4
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Orientações
► Reserve um tempo para brincadeiras ativas no início ou no fim das aulas;
► Incentive as crianças a escolherem formas ativas de brincar;
► Junte-se às crianças nas brincadeiras para demonstrar o seu interesse 
pela atividade.

Sinais de 
sucesso

► As crianças gostam de usar livremente o seu espaço;
► As crianças aguardam ansiosamente a hora de brincar;
► Todas as crianças participam.

Pontos de 
atenção

► Crianças que escolhem não participar;
► Situações de bullying ou competição;
► Preferências por brincadeiras sedentárias.

Brincar é parte fundamental da infância. Além disso, 
quando incorporada no ensino-aprendizagem, melhora o 
comportamento, desenvolve habilidades de trabalho em 
equipe e contribui para a criatividade e a socialização. Isso 

significa que as crianças que brincam estão propensas a 
ter um melhor desempenho em sala de aula, além de um 

bom relacionamento com os outros, sejam professores ou 
colegas de sala. Assim, os professores podem incentivar o 
aspecto lúdico, ampliando as brincadeiras de acordo com 

as ações que estão acontecendo naquele momento.

Tempo para brincar

P R I N C Í P I O  5
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17

Interação com a 
Educação Física

Orientações

►  Desenvolva parcerias e mantenha diálogo constante com o 
professor de Educação Física para atualizá-lo sobre os conteúdos 
curriculares que estão sendo trabalhados em sala de aula;
►   Ofereça sugestões simples para que os professores 
de Educação Física incorporem os conteúdos curriculares 
às suas aulas (por exemplo, a aula de basquete é um 
formato ideal para incluir a contagem de números);
►  Aproveite o conhecimento dos professores de Educação 
Física para ajudar no planejamento, condução e avaliação das 
atividades que incluam o movimento dentro da sala de aula.

Sinais de 
Sucesso

►  Professores de Educação Física incorporam em suas 
aulas o conteúdo curricular dado em sala de aula;
►  As crianças demonstram um maior domínio da matéria 
quando também incorporada pela aula de Educação Física.

Pontos de 
Atenção

►   Atividades que excluem algumas crianças ou não 
incentivam aquelas que não querem participar.

Planejar aulas que vão da sala de aula para a quadra de Educação 
Física e vice-versa, aproveitando melhor o tempo dos alunos em 
ambos os espaços, pode auxiliar tanto na atuação do professor 
de sala de aula quanto na do professor de Educação Física.  O 

compartilhamento de experiências positivas e a parceria entre estes 
profissionais na escola pode fortalecer o ensino-aprendizagem, 
estimulando a formação de indivíduos fisicamente mais ativos.

P R I N C Í P I O  6
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18

Orientações

►  Separe momentos para compartilhar com a escola e a família 
das crianças informações sobre o Projeto e a importância da 
aprendizagem ativa. Por exemplo, as reuniões de pais podem 
ser um bom momento para esse compartilhamento;
►  Acompanhe o progresso das crianças na sua turma e divulgue 
os resultados na escola, para as famílias e a comunidade;
►  Crie um diálogo com toda a comunidade escolar;
►  Considere inserir a atividade física no dever de casa e 
compartilhe seus planos com os pais ou responsáveis;
►  Convide outros professores e turmas 
para se juntarem ao seu grupo;
►  Sugira um evento para compartilhamento das práticas 
de cada turma envolvendo a participação das crianças.

Sinais de 
Sucesso

►  Outras turmas incorporam a atividade física;
►  Pais ou responsáveis incentivam a atividade física em 
casa e se interessam pelas atividades do Projeto;
►  Demais funcionários da escola incentivam a 
aprendizagem e promovem a atividade física.

Pontos de 
Atenção

►  Qualquer uso da atividade física como punição 
deve ser expressamente proibido;
►   Desinteresse dos parceiros pelas atividades 
físicas promovidas na escola.

Parceria de valor
Quando as crianças são incentivadas por outras 

pessoas que promovem a atividade física (outros 
professores, coordenação, direção, demais funcionários 

da escola, pais ou responsáveis), o movimento 
torna-se parte integrante de seus hábitos.

P R I N C Í P I O  7
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Como mencionado no Documento 
Referencial do Projeto Escolas e Co-
munidades Ativas, ao se propor um 
trabalho respaldado nas diretrizes 
educacionais atuais, é fundamental 
que a prática didático-pedagógica te-
nha suas ações orientadas no desen-
volvimento de competências. 

Competências são capacidades de desen-
volvimento de determinadas tarefas, para as 
quais certas habilidades são necessárias. As 
habilidades, por sua vez, são subdivisões prá-

Competências para 
formação integral 

e desenvolvimento 
humano

19

C A P Í T U L O  2
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ticas e mais direcionadas das competências – 
uma espécie de unidade delas. 

Uma competência é a combinação de al-
guns conhecimentos, motivações, valores 
e formação ética, assim como de atitudes 
e emoções, tanto de caráter social quan-
to comportamental, na organização de um 
processo de ensino e aprendizagem eficaz. 
É um saber que permite ao sujeito mobilizar 
recursos como fazer, pensar, apreciar etc.

Assim, na área da educação, o conceito de 
competência surge como uma alternativa ao 
uso isolado dos conceitos de capacidade, ha-
bilidade, aptidão, potencialidade ou conhe-
cimento. Desta forma, a competência exige 
apropriação sólida e ampla de saberes, de 

modo a permitir ao sujeito que os convoque 
quando se encontra face a diferentes situa-
ções e contextos. É a competência que permi-
te ao aluno e ao professor, portanto, enfrenta-
rem tarefas e situações educativas do dia a dia.

As atividades propostas no contexto da 
Metodologia Escolas Ativas — na sala de aula 
visam estimular os alunos a desenvolver as 
competências e habilidades necessárias para 
a sua formação integral e desenvolvimento 
humano, por meio de práticas divertidas e in-
teressantes que garantam experiências positi-
vas com e pelo movimento. Por exemplo, para 
uma atividade relacionada à identificação das 
horas, podemos destacar as seguintes compe-
tências e suas habilidades relacionadas:

COMPETÊNCIAS HABILIDADES

►  Desenvolvimento de equilíbrio e agilidade;
►  Identificação das horas nos 
relógios analógico e digital, 
compreendendo sua representação e 
os cálculos necessários para tal.

►  Ser capaz de movimentar-se por entre 
objetos de maneira rápida e eficaz;
►  Alcançar a ação final relacionando-a 
à representação gráfica com 
boa coordenação motora;
►  Identificar os cálculos matemáticos 
presentes na organização das horas;
►  Representar graficamente as 
horas, relacionando a representação 
com a orientação do professor 
quanto a hora do dia solicitada.

No âmbito deste Projeto, as competências encontram-se divididas em 
Competências Pessoais, Sociais, Físicas e Técnicas. Destaca-se aqui que, 
no contexto das escolas, as competências elencadas estão voltadas para 
a realização do movimento ou para o alcance das capacidades cognitivas 

esperadas na relação entre o movimento e o conteúdo curricular, 
conforme detalhamento na página seguinte:
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Competências
Pessoais

C onsistem em habilidades, capacida-
des e valores próprios de cada criança 
que, quando trabalhados, influenciam 

na formação de sua identidade e persona-
lidade. A linguagem verbal é apenas uma 
das formas de comunicação do ser humano, 
sendo que as crianças se comunicam tam-
bém muito pelo seu “se – movimentar”9, pela 
linguagem do movimento. As competências 
pessoais a serem desenvolvidas podem ser:

Competências
Sociais

9 KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do
esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 1994; e ______. Educação Física:
ensino e mudanças. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2001a.

São habilidades, capacidades e valores 
desenvolvidos a partir das relações so-
ciais e da interação com o meio e com 

os outros. Contribuem para a formação de 
opinião e estimulam a capacidade de compre-
ensão e de respeito ao outro. Alguns temas 
sociais podem ser trabalhados para desenvol-
ver essas competências. Por exemplo: gêne-
ro, pluralidade cultural, saúde, cultura de paz, 
meio ambiente, dentre outros. Nesse sentido, 
entender o contexto vivenciado pelas crianças 
e os temas mais relevantes da realidade em 
que vivem é algo fundamental. As competên-
cias sociais a serem desenvolvidas podem ser:

►  Comunicação
►  Cooperação
►  Integração
►  Responsabilidade
►  Respeito às diferenças
►  Respeito às regras
►  Solidariedade
►  Senso crítico

►  Adaptação e superação das adversidades
►  Administração do tempo
►  Autoavaliação
► Autoestima
► Concentração
► Confiança
► Criatividade
► Dedicação
► Motivação
► Honestidade
► Raciocínio rápido
► Persistência
► Resiliência
► Senso de aventura
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Competências
Físicas

Competências
Técnicas

N o contexto desta Metodologia, 
com o intuito de fortalecer os 
aspectos ligados ao desempe-

nho acadêmico, as competências técnicas 
apresentadas consistem exclusivamente 
em habilidades e capacidades necessá-
rias ao desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares e relacionadas ao processo 
de aprendizagem no ambiente escolar. As 
competências técnicas a serem desenvol-
vidas podem ser:

►  Conceituar
►  Contextualizar
►  Realizar operações
►  Relacionar
►  Compreender
►  Aprender
►  Representar
►  Elaborar
►  Classificar
►  Identificar
►  Somar
►  Subtrair 
►  Ler e reler
►  Escrever 
►  Adaptar
►  Reorganizar
►  Articular
►  Interpretar
►  Diferenciar
►  Solucionar
►  Correlacionar

N a faixa etária do Projeto, as competências 
físicas consistem em habilidades de plane-
jar, trabalhar, decidir, descrever, analisar e 

interpretar dados, fatos e situações relacionadas di-
retamente com a capacidade física do ser humano, 
mais especificamente, à sua condição físico-motora. 
Quando trabalhadas, são divididas em dois grupos: 
competências físicas motoras condicionais e compe-
tências físicas motoras coordenativas. 

As competências físicas motoras condicionais são 
aquelas ligadas ao processo energético e metabólico, 
sendo determinadas pela obtenção e transformação 
de energia. Todos nascem com potencial para de-
senvolver força ou resistência, por exemplo, mas de-
pendendo de vários outros fatores como estímulos, 
vivências e oportunidades, uns as desenvolvem mais 
do que outros.

As competências físicas motoras coordenativas 
são essencialmente determinadas pelos processos 
de controle motor e regulação do sistema nervoso 
central, e atuam na precisão, direção, alteração e con-
trole do movimento, constituindo-se, portanto, na 
base para a aprendizagem motora. As competências 
físicas a serem desenvolvidas podem ser:

Competências motoras 
condicionais
►  Resistência
►  Força
►  Velocidade
►  Flexibilidade
►  Agilidade

Competências motoras 
coordenativas
►  Diferenciação cinestésica
►  Equilíbrio
►  Mudança
►  Orientação espacial
►  Reação
►  Acoplamento
►  Ritmo
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O Projeto prevê alguns pontos impor-
tantes para fins de organização na im-
plementação da Metodologia. Entre 
eles, estão os papéis essenciais dos 
envolvidos no Projeto, orientações 
básicas e estrutura da Aula Ativa.

Apesar das recomendações apresentadas, 
é importante destacar que as particularida-
des de cada escola devem ser levadas em 
consideração e, por isso, tais definições de-
vem ser feitas caso a caso.

23

Organização
C A P Í T U L O  3



24

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

Papéis Essenciais
Para que os objetivos do Projeto 

sejam alcançados, papéis e 
responsabilidades precisam ser 
desempenhados por pessoas e 

instituições que devem trabalhar 
juntas no processo de organização 

e implementação do Projeto.
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►  Trabalhe em conjunto: estabelecer uma 
ponte entre os conteúdos da educação física 
e os da sala de aula é um ótimo recurso para 
facilitar a aplicação da Metodologia;
►  Divulgue as atividades que estão sendo 
realizadas em sala de aula destacando 
a participação de todos os alunos;
►  Reforce o caráter inclusivo das 
atividades físicas em sala de aula;
►  Mantenha a atividade física visível dentro da 
escola e compartilhe os resultados do Projeto com 
os pais ou responsáveis, diretores e demais colegas;
►  Comunique a existência e os resultados do 
Projeto em reuniões com pais/responsáveis;
►  Recomende/estimule pais ou 
responsáveis a incorporarem hábitos 
fisicamente ativos em suas rotinas.

O professor tem cotidianamente o desafio 
de estimular o aluno a se apropriar de no-
vos conhecimentos, fortalecendo uma nova 
cultura escolar que valorize a atividade físi-
ca.  A seguir, sugerem-se algumas ações ao 
professor para a implementação do Projeto.

Com crianças 
na sala de aula

Com outros professores, 
demais funcionários, pais 

ou responsáveis

O professor

►  Motive e engaje as crianças 
a serem fisicamente ativas; 
►  Planeje maneiras de conectar 
aprendizagem e movimento;
►  Busque formas inovadoras  
de coordenar as aulas multidisciplinares 
com os movimentos; 
►  Estabeleça interações e formas 
de cooperação entre as crianças 
para que possam desenvolver 
competências sociais;
►  Lidere pelo exemplo: seja 
também fisicamente ativo;
►  Seja criativo: você está na 
melhor posição para perceber o 
que motiva e inspira seus alunos.
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Direção
► Planeje a alocação de professores de ma-
neira que as turmas participantes do Projeto 
tenham a oportunidade de permanecer com 
professores capacitados na Metodologia;
► Auxilie na divulgação dos resultados po-
sitivos do Projeto;
► Estimule a adesão de novos professores 
ao Projeto;
► Estimule a implantação da cultura do mo-
vimento em sua escola;
► Reconheça seu papel de gestor inovador 
na implantação do Projeto.

Para que o Projeto tenha 
êxito, a comunidade 
escolar precisa estar 
envolvida. A participação 
de todos possibilita 
um olhar positivo e 
proativo para a criação e 
valorização de atitudes 
em favor da formação 
e do desenvolvimento 
de crianças mais ativas, 
promovendo também 
o fortalecimento da 
multidisciplinaridade.

As crianças passam grande parte do seu dia 
na escola. Incluir momentos que promovam 
o movimento e a atividade física na escola é 
uma das estratégias para tornar o ambiente 
escolar estimulante e atrativo para elas. 

É importante que toda a comunidade es-
colar esteja engajada e comprometida com o 
cumprimento dos objetivos propostos pelo 
Projeto. O papel essencial da escola é for-
necer o apoio e a orientação necessários aos 
professores, bem como colocar o Projeto no 
contexto das suas prioridades de gestão.

Abaixo sugerem-se ações à gestão escolar 
para  a implementação do Projeto.

Coordenação
►  Promova momentos de troca em relação 
à Metodologia do Projeto entre o professor 
de sala de aula e o professor de educação 
física;
►  Estimule os professores a incluírem as 
atividades do Projeto no planejamento de 
suas aulas;
►  Promova momentos de formação con-
tinuada a respeito do Projeto e temas rela-
cionados, considerando o caráter multidis-
ciplinar da proposta; 
►  Comunique a existência e os resultados do 
Projeto em reuniões com pais/responsáveis.

A escola
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 Esta Metodologia  terá mais relevância 
nas decisões e atitudes cotidianas da 
escola se o Projeto for inserido nos 
documentos norteadores do trabalho 
pedagógico desta (Projeto Político 
Pedagógico e Proposta Pedagógica).

dica
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Instrumentos
didáticos

Para integrar o movimento à sala 
de aula e propor atividades atrativas 
para as crianças, apresentamos dois 
instrumentos didáticos: as Aulas Ati-
vas e os Energizadores.

29
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► Contextualização e adaptação: os instru-
mentos didáticos são passíveis de adaptação 
a cada espaço, escola e aluno, permitindo 
uma aplicação da Metodologia mais adequa-
da, visando obter um melhor resultado no 
fortalecimento das práticas pedagógicas;    

10 GALLAHUE e OZMUN (2005). Ver Documento Referencial 
do Projeto Escolas e Comunidades Ativas.

► Organização prévia: a leitura antecipada 
dos instrumentos disponíveis e a identifica-
ção prévia do espaço ideal para a realização 
das atividades e dos materiais necessários 
facilita o planejamento das aulas;

► Utilização combinada de instrumentos 
didáticos: o uso combinado de ambas as 
ferramentas potencializa o impacto da Meto-
dologia e pode oferecer uma maior diversida-
de de atividades pedagógicas e motoras.  O 
Capítulo ‘Dinâmica Complementar’ contém 
recursos adicionais que o professor pode uti-
lizar para ampliar ainda mais a execução do 
Projeto;

► Aspectos de Inclusão: atividades físicas 
também impactam a qualidade de vida de 
crianças com deficiência, pois incentivam o 
desenvolvimento de diversas habilidades e 
ampliam as oportunidades de inclusão edu-
cacional e social.

Estes instrumentos auxiliam no processo 
de aprendizagem, tanto no que se refere aos 
conteúdos trabalhados nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental quanto no desenvolvi-
mento das diferentes fases da aprendizagem 
e do desenvolvimento motor das crianças10. 

Recomenda-se que a aplicação destes ins-
trumentos aconteça diariamente, sendo utili-
zados de forma complementar quando pos-
sível.  Alguns pressupostos são importantes 
para utilização dos instrumentos didáticos:

AULAS ATIVAS ENERGIZADORES

Quem disse que a aprendizagem 
só funciona se estivermos 

sentados? Combine atividade 
física com o plano curricular 
para facilitar o processo de 
aprendizagem das crianças.

Sabemos que as crianças adoram se 
movimentar. Crie momentos breves 
de atividade física quando precisar 
quebrar a rotina, dando às crianças 

um intervalo divertido. Assim, é 
possível revigorá-las, direcionar 

sua energia de forma construtiva 
e oportunizar maior concentração 

nas atividades seguintes.

DURAÇÃO Aproximadamente 20 – 30 minutos Aproximadamente 5 – 15 minutos
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As Aulas Ativas 
poderão ser 
adequadas de 
acordo com o ciclo 
trabalhado, do ano/
série e da realidade 
do ambiente 
escolar.   Elas indicam 
orientações para o 
alinhamento entre 
a aprendizagem 
dos conteúdos e o 
desenvolvimento 
da capacidade 
motora, avançando 
no processo de 
consciência sobre 
a integralidade das 
crianças nos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Aulas 
Ativas

A Aula Ativa é um instrumento que faz uso 
do movimento como elemento da construção 
da aprendizagem. A ideia central é facilitar e 
enriquecer o trabalho do professor durante o 
desenvolvimento do conteúdo curricular, tor-
nando a rotina na sala de aula mais prazerosa, 
obtendo mais concentração da turma, possibi-
litando um melhor desempenho escolar e até 
mesmo impactando positivamente no com-
portamento das crianças.

O desenvolvimento dessa ferramenta le-
vou em consideração a organização curricular 
prevista na legislação e nas políticas nacio-
nais de educação. 

Em alinhamento com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e com os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais, as Aulas 
Ativas são organizadas em dois ciclos, con-
siderando a faixa etária da Metodologia:

► Ciclo de Alfabetização: compreendendo do 
1º ao 3º ano escolar, no qual o foco maior deve 
ser o processo de alfabetização das crianças, 
trabalhando com diversos conteúdos;

►  Ciclo Interdisciplinar: compreendendo o 
4º e 5º ano escolar somente, no qual o foco 
é consolidar a alfabetização  das crianças, re-
conhecendo a importância do trabalho mul-
tidisciplinar.
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dicas para desenvolvimento da Aula Ativa

Quando oportuno, considere 
desenvolver algumas atividades 
no corredor ou no pátio da escola.

Faça o seu planejamento de forma 
escrita. No começo da utilização 
desta ferramenta, você poderá 
encontrar desafios para conectar o 
movimento ao conteúdo durante 
as Aulas Ativas, portanto, o 
planejamento é fundamental;

Selecione o conteúdo que será 
aplicado de acordo com o currículo 
previsto;

Consulte o professor de educação 
física sempre que possível;

Fique atento à repetição de 
atividades. Para alunos com 
déficit de atenção ou deficiência 
intelectual, a repetição é 
importante. Porém, se a mesma 
atividade for feita muitas vezes, 
sem variação, ela pode tornar a 
aula menos atrativa aos alunos; 

1

2
Atenção aos Sete Princípios 
para  uma aprendizagem 
ativa e às Competências 
para a Formação Integral e 
Desenvolvimento Humano: são 
conceitos norteadores para a 
elaboração das Aulas Ativas;

3

4
5

6
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O modelo de estrutura de uma Aula 
Ativa, apresentado a seguir, introduz os 
conceitos, definições e siglas de cada 
item que compõe este instrumento.

No capítulo 6, apresentamos 50 pro-
postas de Aulas Ativas para o trabalho 
com o Ciclo de Alfabetização e 50 pro-
postas de Aulas Ativas para o trabalho 
no Ciclo Interdisciplinar para consulta e 
utilização do professor. 

Estrutura das 
Aulas Ativas

► CONTEÚDOS 
DISCIPLINARES

São os assuntos/tópicos de 
cada uma das disciplinas 
indicadas anteriormente 

que podem ser articulados 
nas diferentes atividades.

► DESENVOLVIMENTO DA AULA
É a operacionalização da Aula Ativa 

descrevendo as atividades que devem 
ser seguidas pelos professores.

► IDENTIFICAÇÃO 
DA ATIVIDADE 

Nome dado a cada uma 
das atividades.

► CICLO 
Refere-se ao ciclo 
ao qual é indicada 
a atividade: ciclo de 
alfabetização ou ciclo 
interdisciplinar.

► OBJETIVOS
Referem-se aos propósitos 

que devem ser atendidos na 
respectiva Aula Ativa.

► DISCIPLINAS
Nomes das áreas 
de conhecimento 
que precisam 
interagir na proposta 
multidisciplinar.
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► ADAPTAÇÕES PARA TODOS
São adequações necessárias 
para a inclusão de crianças com 
deficiências nas atividades 
propostas, lembrando que elas 
podem variar de acordo com a 
possibilidade e necessidade que 
se apresentarem na classe.

► COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
São as competências e habilidades a serem trabalhadas na 
Aula Ativa em questão, e seus conceitos estão indicados 
no Capítulo 2 deste documento.  As competências estão 
representadas pelas seguintes siglas: Competência 
Social - CS; Competência Pessoal - CP; Competência 
Física – CF; e Competência Técnica – CT. As habilidades 
estão representadas pelas seguintes siglas: Habilidades 
Pessoais – HP; Habilidades Sociais – HS; Habilidades 
Físicas – HF; e Habilidades Técnicas - HT.

► AVALIAÇÃO 
São indicações de como o 
professor pode estabelecer 
o real cumprimento dos 
objetivos da Aula Ativa.

► RECURSOS DIDÁTICOS 
São materiais (físicos, senso-
riais, sonoros, etc.) que podem 
ser utilizados na realização 
das Aulas Ativas, ressaltando 
que estes também podem ser 
adaptados ou substituídos.
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Energizadores
Os Energizadores consistem em breves 

pausas para atividade durante o tempo em 
sala de aula. Eles são uma ótima maneira de 
despertar as crianças e auxiliar no processo 
de compreensão das trocas de assunto e con-
teúdo que são comuns na rotina escolar. São 
também permeados pela multidisciplinari-
dade curricular – o que fortalece o processo 
de aprendizagem - e causam impactos muito 
positivos na atenção, no comportamento e 
no desempenho das crianças. 

O modelo de estrutura de um Ener-
gizador, apresentado a seguir, intro-
duz os conceitos, definições e siglas 
de cada item que compõe este instru-
mento. No capítulo 6 apresentamos 
16 exemplos de Energizadores para o 
professor utilizar e adaptar. 

Estrutura dos 
Energizadores
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► ADAPTAÇÕES 
PARA TODOS 
São adequações 
necessárias para a 
inclusão de crianças 
com deficiências nas 
atividades propostas, 
lembrando que elas 
podem variar de acordo 
com a possibilidade 
e necessidade que se 
apresentarem na classe. 
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► IDENTIFICAÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nome dado a cada 
uma das atividades.

► OBJETIVOS
Referem-se 
aos propósitos 
que devem ser 
atendidos neste 
Energizador.

► MATERIAIS
Itens necessários 
para desenvolver 

a atividade.

► MOVIMENTOS
Gestos motores 
contemplados na 
atividade.

► COMO BRINCAR
É a operacionalização 

do Energizador, 
descrevendo as 

atividades que devem 
ser seguidas pelos 

professores.
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Dinâmica
complementar

C A P Í T U L O  5
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O Mural interativo é uma dinâmica 
complementar que tem o objetivo de 
apoiar o trabalho do professor sem, 
contudo, ser imprescindível para a 
aplicação da metodologia. Por isso, 
tem caráter complementar e pode ser 
adaptado de acordo com as necessi-
dades de cada professor.
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Mural 
interativo
   O Mural interativo é um guia visual  que 
tem o objetivo de manter o tema da ativida-
de física presente durante a aula, ao passo 
que incentiva brincadeiras, valoriza a par-
ticipação das crianças, favorece diferentes 
formas de interação, e ainda serve como um 
espaço de inspiração. 

No contexto desta Metodologia, sugere-
se que o professor confeccione um mural in-
terativo, utilizando materiais disponíveis na 
escola, e que o deixe fixo na sala de aula du-
rante todo o ano escolar. Para a base do Mu-
ral podem ser usados cartolina, papel craft, 
papelão, isopor e, para seu preenchimento, 
canetinhas, recortes de revista, giz de cera, 
tachinhas, barbante, etc.

A seguir, apresenta-se um modelo que 
pode servir de referência para a construção 
do Mural interativo.

LÍDER DO MOVIMENTO
Identificar um “líder” para as atividades 
dá oportunidade às crianças de vivenciar 
experiências que possibilitem o desen-
volvimento da autoconfiança, tomada 
de decisões e responsabilidade, bem 
como de valorizar as opiniões e incenti-
var a criatividade no processo de intera-
ção com o grupo.  Selecione uma criança 
como líder de cada dia ou semana, que 
pode sortear o movimento a ser utiliza-
do na Aula Ativa ou no Energizador, e 
apoiar o professor em alguma tarefa ou 
em qualquer atividade relacionada à aula.

RODA DO MOVIMENTO
Uma roda com diversos movimentos, 
que são sorteados pela turma (ou pelo 
“líder”), pode auxiliar a aplicação dos 
Energizadores,  tornando esse momento 
mais divertido e instigando as crianças.  
Alguns exemplos de movimentos que 
podem ser propostos: pular, jogar, alon-
gar, girar, correr no lugar ou caminhar.

INSPIRAÇÃO
Este é um lugar para os alunos coloca-
rem fotos, desenhos, recortes de revista 
ou de jornal, que mostrem como a ativi-
dade física e o movimento fazem parte 
do seu dia a dia e os inspiram. O profes-
sor também pode trazer imagens para 
provocar alguma discussão ou reforçar 
o tema durante a aula. Esses materiais 
podem ser dispostos em uma cartolina, 
em uma placa de isopor ou até mesmo 
fixados em barbantes.

Modelo de Mural interativo
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Atividades Propostas
C A P Í T U L O  6

Com o propósito de subsidiar e orientar o seu trabalho, 
você encontrará a seguir 50 propostas de Aulas Ativas para o 
trabalho com o Ciclo de Alfabetização e 50 Aulas Ativas para o 
trabalho com o Ciclo Interdisciplinar, além de 16 Energizadores.

A U L A S  AT I VA S  C I C L O  D E  A L F A B E T I Z A Ç Ã O
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A U L A  AT I VA  1

Eu no mundo I

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Promover o reconhecimento da participação do aluno em comunidades, bem como a sua 
localização geográfica e extensão, identificando a diferenciação cinestésica dos mesmos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar a sua localização geográfica;
► Nomear seu “lugar no mundo” e identificar as características populacionais deste lugar;
► Organizar novos conhecimentos matemáticos e geográficos;
► Registrar estas descobertas sobre localização.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia de palavras simples, acentuação e origem das palavras);
► Matemática (operações simples: adição e subtração);
► Geografia (localização geográfica em relação às cidades e aos estados e lateralidade);
► História (temporalidade e história local, reforçando a constituição do ser 

humano como um ser histórico e inserido em uma comunidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade o professor deve fazer, com seus alunos, o reconhecimento das origens, 

organizando discussões sobre a diversidade e o respeito às diferenças;
► O professor deve apresentar um mapa do estado no qual a escola 

se encontra e localizar a cidade em que estão;
► O professor combina com os alunos alguns movimentos. Por exemplo: pode solicitar para que os alunos 

que sejam nativos da cidade fiquem de pé marchando no lugar, do lado direito da carteira, e os que são 
vindos de outras cidades para que fiquem de pé do lado esquerdo das carteiras, equilibrando-se em um 
pé só. Por fim, as crianças que vieram de outros estados podem dar pequenos saltos sem sair do lugar.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Mapa do Brasil (com divisão política) e dicionário, além da lousa, 
giz, caderno dos alunos e lápis para as anotações.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem dos conceitos de "mais velho" e "mais novo", 
localização e pertencimento por meio das ações das crianças nos comandos de ficar em 
pé, marchar, lado direito e esquerdo, além de conferir os registros dos mesmos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1 - Para crianças com deficiência visual: caso elas sejam alfabetizadas pode-se trabalhar com os alfabetos 
móveis ou em relevo; e caso não sejam alfabetizadas, o trabalho acontece por meio da identificação da 
nomenclatura (neste caso o nome das cidades). Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos.
2 - Para crianças com deficiência auditiva: se elas forem alfabetizadas trabalha-se com a palavra escrita 
na lousa e caso não sejam alfabetizadas podem ser criadas estratégias de apontamento e identificação nos 
mapas para que elas identifiquem os lugares. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos, mas 
os comandos precisam ser visuais, preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua.
3 - Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: Os 
movimentos podem ser adaptados. Por exemplo: caso tenham os membros inferiores 
comprometidos solicita-se que levantem os braços, direito ou esquerdo e vice-versa.
4 - Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações) enquanto que 
as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

65  COMPETÊNCIA
► CS: Reconhecimento e 

respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as diferenças pessoais, 

de acordo com suas origens.
► HS2: Compreender as diferenças isentas de valores 

positivos ou negativos, apenas como diferenças.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades.

► HP1: Reconhecer as diferenças entre os 
colegas e os conflitos que surgem.

► HP2: Desenvolver estratégias de 
adaptação ao diferente.

► CF: Diferenciação cinestésica. ► HF1: Diferenciar a lateralidade e 
reconhecer os esquemas corporais.

► HF2: Agir de acordo com os comandos de forma ágil.

► CT: Solucionar pequenos problemas de 
operações simples e temporalidade.

► HT1: Registrar o número de cidades que estão 
representadas e identificar as maiores e as menores.

► HT2: Registrar operações para identificar a diferença 
do número de alunos que são da mesma cidade.
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A U L A  AT I VA  2

Coelhinho sai da toca

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Ativar a ludicidade, motricidade e a musicalidade nas crianças, promovendo 
a aprendizagem das diferentes formas geométricas.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar corretamente as formas geométricas;
► Desenvolver agilidade e musicalidade;
► Desenvolver equilíbrio e velocidade;
► Socialização entre o grupo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia de palavras simples, reconhecimento do nome das formas);
► Matemática (formas geométricas);
► Artes (formas geométricas, musicalidade e movimento/dança).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► As formas geométricas estão presentes em todo lugar. É interessante que as crianças percebam 

as diversas formas geométricas presentes em seu material escolar, nas caixas de bombons, de 
remédios, em seus brinquedos, aparelhos domésticos, entre outros objetos presentes no mundo; 

► Após uma aula sobre geometria o professor deve propor uma atividade de 
movimento para auxiliar na compreensão do conteúdo estudado; 

► A atividade consiste em desenhar no chão  diferentes formas geométricas, num 
tamanho que possa ser possível até cinco crianças permanecerem dentro; 

► O professor divide a turma em grupos de cinco e para cada grupo se fará um conjunto de “tocas”;
► O professor deve colocar uma música escolhida pelo grupo e as crianças devem se movimentar/ 

dançar constantemente durante a música. Ao baixar o som da música o professor indicará 
o nome de uma forma geométrica (falando por exemplo: COELHINHO VAI PARA A TOCA 
QUADRADA) e as crianças deveram pisar na forma indicada pelo professor; 

► Esse procedimento deve ser repetido até que todas as formas geométricas tenham sido citadas;
► Por fim, o professor pode registrar na lousa o nome das formas geométricas (ao final da atividade ou mesmo 

no decorrer da mesma) e apontar para as crianças promovendo a leitura e reconhecimento das letras.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Música, giz e apito (que pode servir para chamar a atenção dos alunos 
e marcar o tempo de entrar e sair das formas).

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem das formas geométricas a partir das escolhas dos alunos e a leitura 
e/ou registro dos nomes destas figuras. Observar e registrar as dificuldades de movimentação das crianças.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para o reconhecimento das formas geométricas pode-se solicitar 
que elas escolham entre figuras de alto relevo entregues a elas ou postas em localizações próximas 
àquelas desenhadas no chão. A movimentação rítmica pode ser realizada normalmente pelas crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para o reconhecimento das formas é preciso 
que os comandos sejam representados em Libras, se as crianças forem alfabetizadas nesta 
língua, ou demonstrados em figuras ou objetos semelhantes. Quanto aos movimentos, elas 
também podem fazer todos, ficando descalças, pois as crianças com dificuldades auditivas 
sentem o ritmo por meio de vibrações, mas os comandos precisam ser visuais.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: a movimentação pode ser feita com a ajuda de outras 
crianças ou do próprio professor, caso necessário. O professor também deve se atentar para que o 
desenho geométrico seja grande o suficiente para que a criança possa entrar utilizando seu recurso 
de locomoção (que pode ser cadeira de rodas, muletas, andador, bengala, etc.). As atividades 
de ritmo podem ser realizadas normalmente, respeitando suas dificuldades, enquanto que o 
reconhecimento e registro do nome das formas pode acontecer como com as outras crianças.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos, 
relacionando-os com objetos reais (caixas, bolas, peças de decoração, etc.). Por exemplo: pode ser 
solicitado a um amigo da sala que aponte um objeto que tenha a mesma forma solicitada, enquanto 
que as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Integração nas ordens que 

são dadas para a rápida reação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar rapidamente a 

orientação fornecida.
► HS2: Concentrar-se na figura correta 

respeitando a movimentação em conjunto.

► CP: Raciocínio rápido na identificação 
das formas geométricas.

► HP1: Reconhecer as formas geométricas com clareza.
► HP2: Relacionar o nome da forma com 

a sua representação agilmente.

► CF: Agilidade na escolha e no 
deslocamento em direção à forma.

► HF1: Direcionar-se para a forma apontada 
pela orientação do professor.

► HF2: Movimentar-se pela sala sem causar tumultos.

► CT: Ler ou escrever os nomes 
das formas geométricas.

► HT1: Reconhecer as letras corretas para a 
escrita do nome das formas geométricas.

► HT2: Registrar ou ler o nome de cada uma 
das formas envolvidas na brincadeira.

6
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A U L A  AT I VA  3

Verdadeiro ou falso

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Auxiliar a compreensão dos conteúdos trabalhados em diferentes disciplinas, levando o aluno a 
identificar as afirmações verdadeiras ou falsas, relacionando suas manifestações referentes às respostas 
elaboradas por meio de movimentos e não registradas em materiais como cadernos e livros.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as afirmações verdadeiras e falsas e indicar por intermédio dos movimentos;
► Socializar respostas e hipóteses com toda a turma;
► Acomodar os conceitos e informações do currículo trabalhado em sala de aula ativa;
► Movimentar o corpo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia);
► Matemática (operações simples – soma e subtração);
► Geografia (as transformações da natureza);
► História (história familiar e local);
► Ciências (as partes do corpo).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em fazer com que as crianças respondam às afirmações feitas pelo professor 

dizendo se são verdadeiras ou falsas, através dos movimentos correspondentes. Por exemplo: 
após uma aula de ciências o professor poderá citar uma série de afirmações com relação à aula 
ativa ministrada anteriormente, utilizando a dinâmica corporal como um recurso metodológico. 
Os alunos poderão utilizar movimentos para dizer se a afirmação é falsa ou verdadeira: um salto 
para afirmações verdadeiras e uma marcha para afirmações falsas (os movimentos poderão ser 
alternados, modificados de acordo com a criatividade do professor e das sugestões dos alunos);

► Como fazer: o professor deve selecionar palavras, operações matemáticas ou afirmações e as 
colocar no quadro, ou pode, simplesmente, utilizar de meios orais para desenvolver a atividade;

► O professor define movimentos simples para representarem o verdadeiro e o falso; 
► As crianças respondem às afirmações feitas pelo professor e executam o movimento correspondente;
► Regras: após fazer as afirmações, o professor contará até três e, após este tempo, as 

crianças devem dar a resposta (verdadeiro ou falso) por meio do movimento;
► Se a afirmação for falsa, as crianças devem fornecer a resposta correta;
► Se for utilizada na aula de português, o professor pode apresentar palavras para que os 

alunos digam se a grafia está correta ou errada, por meio do movimento corporal;
► Para matemática, o professor pode apresentar operações matemáticas 

e pedir que os alunos julguem se estão corretas ou não;
► Esta atividade pode ser utilizada em diferentes momentos da aplicação do conteúdo: início, meio ou fim;
► O professor pode modificar a complexidade das afirmações dependendo do desempenho dos alunos.

GEOGRAFIAMATEMÁTICAPORTUGUÊS CIÊNCIASHISTÓRIA

DISCIPLINAS



48

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Esta atividade não exige material específico, apenas aqueles que o 
professor necessita para apresentar o conteúdo.

8  AVALIAÇÃO 
O professor observará, por meio dos movimentos realizados, a aprendizagem do 
aluno em relação aos conteúdos e poderá promover determinadas discussões que 
esclareçam algumas dúvidas em relação ao conteúdo apresentado.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1.  Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, basta 
que fique clara a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do conteúdo.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa 
ou com os comandos de forma visual, preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas 
nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos, realizando-
os preferencialmente descalças para que possam reconhecer a vibração do chão.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas (por 
exemplo: para cadeirantes solicite a expressão com a parte superior do corpo). Quanto 
ao tema trabalhado, com estas crianças pode ser realizado normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados, para 
que estes sejam simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. Por exemplo: os 
movimentos devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações).

65  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

capacidade de respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as regras que estão 

sendo passadas e respeitá-las.
► HS2: Realizar a atividade solicitada 

como forma de colaboração com a sala, 
respeitando as respostas diferentes.

► CP: Motivação frente ao processo 
de ensino aprendizagem.

► HP1: Desenvolver o aprendizado com ludicidade.
► HP2: Reforçar o conteúdo aprendido 

em clima de colaboração.

► CF: Reconhecimento de 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Identificar os diferentes 
movimentos a serem realizados.

► HF2: Realizar a sequência de movimentos 
de forma coordenada.

► CT: Reconhecimento do conteúdo 
trabalhado e reforço da aprendizagem.

► HT1: Identificar o conteúdo apresentado.
► HT2: Corrigir eventuais erros de compreensão.
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A U L A  AT I VA  4

Alongamento e jogos teatrais

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Realizar os movimentos correspondentes à situação apresentada de acordo com 
a compreensão que eles têm da história contada pelo professor.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar os acontecimentos da história com as possibilidades de movimentos que podem ser realizados;
► Interpretar a história a partir de suas próprias compreensões por meio de movimento;
► Desenvolver a capacidade de comunicação corporal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (gêneros literários e linguísticos); 
► Artes (jogos teatrais e expressão corporal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A partir de uma contação de história, o professor deve estimular seus alunos a criarem 

movimentos que indiquem características das situações apresentadas na leitura. Exemplo: o 
professor inicia a história da árvore e do vento: “Num belo dia de sol, foi germinado na terra uma 
pequena semente, que posteriormente se transformará em uma grande e bela árvore...”;

► Neste início da história, o professor deve orientar seus alunos a imaginarem como 
poderia ser a semente e como seria o movimento para representar essa cena; 

► Logo após, como seria o movimento para representar o crescimento da árvore; 
► Conforme a história avançar, as crianças devem interpretar as cenas contadas pelo professor.

6

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Integração de atividades 

com os colegas de sala.

HABILIDADES
► HS1: Relacionar a compreensão da 

história com os movimentos, podendo ser 
realizados em conjunto com os colegas.

► HS2: Realizar os movimentos respeitando a 
expressão e a comunicação corporal de cada um.

► CP: Desenvolver a criatividade 
nas expressões.

► HP1: Reconhecer a expressão solicitada pela história.
► HP2: Realizar o movimento de 

maneira criativa e adequada.

► CF: Incentivar a agilidade e 
a orientação espacial.

► HF1: Reconhecer os movimentos necessários 
e a orientação necessária para realizá-los.

► HF2: Realizar os movimentos com agilidade, 
relacionando o tempo e a qualidade do movimento.

► CT: Capacidade de articular os 
fatos e os diferentes gêneros 
à interpretação corporal.

► HT1: Identificar os gêneros trabalhados 
(parlendas, músicas, contos, etc.).

► HT2: Realizar o movimento de forma 
a caracterizar a história contada.
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Histórias (podendo ser em livros), giz e lousa, quando necessário.

8  AVALIAÇÃO 
Pode ser realizada com diferentes propósitos, mas nesta atividade deve ser voltada para 
a percepção do professor em relação aos movimentos dos alunos que devem refletir 
a ação da história, mas que podem ser marcados por adaptações. Quando o professor 
perceber algum movimento discrepante, ele deve solicitar ao aluno que explique.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, basta 
que fique clara a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do conteúdo. É 
necessário que a história tenha elementos que sejam adaptados para elas, podendo ser com figuras e 
situações conhecidas ou algumas histórias que podem ser apresentadas em braile. Outra possibilidade 
é a atividade ser realizada juntamente com outra criança, como um guia de atividades físicas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou 
com os comandos de forma visual, preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta 
língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos, realizando-os preferencialmente 
descalças para que possam reconhecer a vibração do chão. A história pode também ser 
desenhada na lousa para que essa criança compreenda o que está sendo solicitado.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas (por 
exemplo: para cadeirantes, solicitar a expressão com a parte superior do corpo). Quanto ao 
tema trabalhado, para estas crianças pode ser realizado normalmente. Pode também ser 
solicitado, de acordo com alguns movimentos, que a criança desenhe a ação da história.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados, para que sejam 
simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula, para a realização dos movimentos. Por exemplo: 
os movimentos devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações). As relações 
apresentadas na história também precisam ser operacionalizadas, podendo inclusive ser realizadas em conjunto 
com outras crianças, trabalhando a compreensão da criança com dificuldade e a cooperação  
do “ajudante”.
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A U L A  AT I VA  5

Circuito das horas do dia

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Reconhecer as horas no relógio e desenvolver habilidades de representação gráfica e cinestésica.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as horas representadas no relógio;
► Reconhecer a tabuada do número cinco, bem como identificar os seus 

múltiplos representados no relógio – digital ou analógico;
► Identificar a leitura e a escrita de números (enquanto classe gramatical) e das horas por extenso.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e classe gramatical / numeral);
► Matemática (aprendizagem das horas, múltiplos e divisores de cinco);
► Artes (representação gráfica e artística do relógio enquanto objeto de uso pessoal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
Organizando o ambiente: 
► O professor deve dividir a turma de alunos em dois ou mais grupos (critério do professor); 
► O centro da sala deve ser liberado, com a finalidade de obter um espaço 

apropriado para o desenvolvimento da atividade; 
► O professor deve organizar alguns bambolês no chão, criando um 

caminho no qual os alunos deverão percorrer.
A atividade:
► Um integrante de cada grupo deverá percorrer o trajeto, passando pelos bambolês. Ao chegar 

ao outro lado da sala encontrará alguns relógios desenhados (em cartolinas ou na lousa); o 
aluno deverá desenhar os ponteiros de acordo com o horário estipulado pelo professor . 

Ex: o professor questiona:
► A que horas você acorda? 
► O aluno pensará na resposta e desenhará os ponteiros do relógio de acordo com sua resposta;
► A atividade se encerra quando todas as crianças passarem pelos relógios.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz ou cartolinas e canetinhas, bambolês ou cones para demarcar os movimentos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar os conhecimentos prévios dos alunos referentes às horas e à utilização 
do relógio, bem como a organização gráfica da representação e os cálculos matemáticos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, basta que 
fique clara para elas a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do conteúdo. 
É interessante a utilização de um relógio maior, sem o vidro, com os números em alto relevo, ou 
mesmo um relógio digital em braile para facilitar a compreensão das crianças. Outra possibilidade, 
é que ela realize a atividade juntamente com outra criança, como um guia de atividades físicas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou com os 
comandos de forma visual, ou com a demonstração de um desenho do relógio, mas preferencialmente em 
Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos.
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: as crianças podem se dirigir até o relógio utilizando seu 
recurso de locomoção (que pode ser cadeira de rodas, muletas, andador, bengala, etc.) para realizar 
a atividade, e neste caso, o caminho precisa ser adaptado ou auxiliado por um colega.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), enquanto que as 
atividades de escrita e identificação das horas podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de respeito às regras 
e às diferenças entre os alunos.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças na 

aprendizagem e nas ações propostas.
► HS2: Compreender e respeitar as regras do jogo.

► CP: Encorajamento quanto à 
confiança na representação da 
equipe e no raciocínio rápido.

► HP1: Valorização de erros e acertos dos 
alunos que representam as equipes.

► HP2: Relacionar rapidamente as horas, os 
múltiplos e a representação da hora.

► CF: Desenvolvimento de 
equilíbrio e agilidade.

► HF1: Ser capaz de movimentar-se por entre 
objetos de maneira rápida e eficaz.

► HF2: Alcançar a ação final relacionando-a à 
representação gráfica com boa coordenação motora.

► CT: Identificar as horas nos 
relógios analógico e digital, 
compreendendo sua representação 
e os cálculos necessários para tal.

► HT1: Identificar os cálculos matemáticos 
presentes na organização das horas.

► HT2: Representar graficamente as horas, 
relacionando-as com a orientação do 
professor quanto à hora do dia solicitada.

6



A U L A  AT I VA  6

Corrida dos números: 
Identificando o dobro

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar números dentro de um trajeto específico na sala de aula ativa 
e promover o reconhecimento de diferentes movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar diferentes movimentos como forma de expressão;
► Buscar a forma correta de realização dos movimentos;
► Identificar os números e relacionar cada um deles com seu dobro.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (multiplicação);
► Português (classe de palavras – numerais);
► Geografia (lateralidade e direcionamento de caminhos e trajetórias).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Organização do ambiente: alguns bambolês deverão ser organizados no chão, de forma que possam 

formar uma trilha, um caminho que perpassa a sala de aula ativa. O centro de cada bambolê deve 
conter um número (escrito em folha sulfite ou qualquer outro papel que pode também ser colorido); 

► A atividade: cada uma das crianças deverá sortear um número. Logo após o sorteio, os 
alunos deverão trilhar o caminho identificando o número e seu dobro. De dobro em dobro 
deverão percorrer toda a trilha até chegar ao outro lado. Exemplo: sorteado o número 4. O 
primeiro número a ser encontrado será o próprio número 4, posteriormente o aluno deverá 
identificar o dobro deste número, que será o 8, e depois o 16, o 32 e assim por diante; 

► O professor poderá fazer as adequações que julgar pertinentes.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS
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DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

trabalho com base no respeito 
às regras dispostas.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer e respeitar as regras do jogo.
► HS2: Observar a participação de 

cada um dos colegas, promovendo a 
reflexão sobre a aprendizagem.

► CP: Capacidade de administrar o 
tempo de realização e adaptar-se à 
tarefa superando as adversidades.

► HP1: Organizar o tempo de passagem pelo caminho 
e a realização das operações matemáticas.

► HP2: Adaptar a aprendizagem e a 
superação das dificuldades do trajeto.

► CF: Desenvolvimento da orientação 
espacial no ato de percorrer o trajeto.

► HF1: Identificar e seguir o sentido da trajetória definida.
► HF2: Relacionar a busca pelo dobro do 

número com o percurso a ser realizado.

► CT: Capacidade de reconhecer 
o conceito de dobro, inclusive 
enquanto classe gramatical, 
e a orientação espacial.

► HT1: Identificar os numerais como classe 
gramatical e o dobro como parte delas.

► HT2: Demonstrar conhecimento 
de dobro dos números.

6
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bambolês, sulfite e outros materiais a critério do professor.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode identificar o conhecimento dos alunos com relação ao conteúdo 
abordado, especialmente no que se refere à aprendizagem de dobro de grandes números 
e desenvolver o pensamento sobre lógica matemática e orientação espacial. Tais 
aprendizagens podem ser refletidas nos erros para posterior avaliação coletiva.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos numerais, 
reforçando o conceito de dobro. Esse trabalho pode ser realizado oralmente e com isso elas podem 
participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo realizar 
parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças, ou ainda criar trajetos sensoriais, com objetos 
de diferentes superfícies e números em alto relevo. A participação em conjunto com o grupo todo é 
essencial para a compreensão e para socialização das crianças. Podem ser utilizados ainda números 
móveis para fixar a aprendizagem dos números e seu dobro, bem como material dourado (material 
pedagógico utilizado para reconhecimento de números e quantidades) para sensibilização. Podem ser 
criados também trajetos sensoriais sobre as mesas para que todos realizem sem a utilização da visão.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com números escritos na lousa ou em cartazes 
(que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente 
em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente e de forma 
visual, esses alunos também podem participar de trajetos sensoriais montados sobre as mesas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: os movimentos podem ser feitos utilizando partes 
do corpo e podem ser realizados com adaptações no espaço. Para cadeirantes, os 
movimentos podem ser em linha reta ou com sinais apontados com o próprio corpo. 
Os trajetos sensoriais sobre as mesas podem ser realizados tranquilamente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os 
comandos para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A 
operacionalização e organização de informações que provoquem relações simples entre 
os números e seu dobro são relevantes. Vale lembrar que o trabalho deve sempre iniciar 
por números menores para que concretizem os conceitos de numeral e de dobro.
5. Para as crianças que tenham hiperatividade: o trabalho de observação dos colegas e a 
determinação das regras de aguardar sua vez podem colaborar com a aprendizagem.
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A U L A  AT I VA  7

Numerobol I

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver nos alunos as noções de soma por intermédio de atividades que possibilitem movimento.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar a representação matemática da classe de palavras denominada número decimal;
► Desenvolver a capacidade de somar números decimais indicando os resultados de cada uma das operações;
► Comparar os resultados alcançados com a resposta correta, refletindo sobre 

possíveis erros cometidos e identificar as dificuldades de aprendizagem;
► Ser ágil na organização dos movimentos e na realização das somas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (identificação dos números decimais e a soma entre eles);
► Português (reconhecimento das classes gramaticais – numeral).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos devem estourar os balões e realizar as operações que estão em seu interior;
► O professor deve encher balões com pedaços de papel no interior contendo diferentes números;
► Os alunos deverão deslocar-se do fundo para a frente da sala de aula ativa e estourar dois 

balões, com a finalidade de buscar no interior do balão dois números decimais; 
► Cada aluno deve montar a operação na lousa e apontar o resultado; 
► O professor poderá organizar de duas a quatro filas para que simultaneamente 

mais alunos participem de forma mais rápida e por mais de uma vez.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS
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DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de respeitar 

as diferenças na realização 
das tarefas designadas.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças entre 

os ritmos de aprendizagem.
► HS2: Evitar qualquer desqualificação de 

colegas quando estes erram as somas.

► CP: Desenvolvimento da 
dedicação e confiança.

► HP1: Capacitar o aluno a dedicar-
se na busca dos números.

► HP2: Desenvolver a autoconfiança na 
exposição da operação e seus resultados.

► CF: Capacidade de se deslocar 
com equilíbrio e velocidade.

► HF1: Treinar a capacidade de deslocar-se rapidamente.
► HF2: Ter a habilidade de estourar o 

balão que contém os números.

► CT: Capacidade de desenvolver 
operações com números decimais.

► HT1: Identificar os números decimais – 
enquanto conceito e representação.

► HT2: Realizar a soma com os números decimais.
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Balões cheios com pequenos papéis escritos os números, lousa e giz.

8  AVALIAÇÃO 
As atividades podem ser avaliadas a partir do registro das operações matemáticas registradas 
pelos alunos na lousa e a reflexão sobre os erros podem ser realizadas coletivamente.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: esse trabalho pode ser realizado oralmente e 
com isso elas podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o 
deslocamento, podendo realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças. A 
participação em conjunto com o grupo todo é essencial para a compreensão e a contribuição 
de socialização para as crianças. Podem ser utilizados ainda números móveis tanto para fixar 
a aprendizagem dos decimais quanto para serem colocados no interior dos balões.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa 
ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo 
ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, 
elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados 
anteriormente e de forma visual, esses alunos também podem participar das atividades normalmente.
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados. Por exemplo: realizar em linha reta a chegada até os balões e evitar obstáculos para a chegada 
até a lousa para que possam utilizá-la. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização das crianças, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de 
informações que provoquem relações simples entre os números decimais e sua soma são fundamentais.
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A U L A  AT I VA  8

A viagem

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar os verbos presentes na história contada e refletir sobre a presença 
dos verbos em diferentes momentos e situações cotidianas.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar os aspectos verbais nas frases e as ações por eles representadas;  
► Identificar as diferentes conjugações verbais ao longo do texto;
► Realizar movimentos que possam representar as ações verbais 

com a presença de ritmo e correta representação.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras – verbos);
► Educação Física (motricidade e ritmo).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em contar uma história para os alunos e incentivá-los a identificar 

os verbos e agir conforme orientação do próprio verbo identificado;
► O professor contará uma história e o aluno deverá identificar e imitar a ação do verbo durante a história;
► As histórias devem ter verbos de ação diversificada, assim o professor poderá também 

observar as habilidades dos alunos em relação à motricidade e ritmo. 
► Exemplo de história: “Olá, meu nome é Dudu e moro em uma nave espacial. Hoje, vou levá-los em um 

passeio pelo espaço. Primeiro, precisamos colocar as nossas botas lunares (todos vão fazer de conta que estão 
colocando suas botas). Elas vão nos permitir caminhar pelo espaço (todos irão caminhar, sem sair do lugar, 
pelo espaço). A primeira parada será Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio é muito quente... 
por isso, tome cuidado e passe rapidamente para não queimar os seus pés. Mercúrio também tem muitas 
crateras. Na contagem até três, vamos pular por cima de uma cratera e vamos ver o que encontramos. 1, 2, 
3,  SALTEM! Ufa! Conseguimos... agora podemos marchar para Vênus. Vênus é o segundo planeta a partir 
do Sol. Este planeta tem ventos muito fortes e vulcões. Veja se você pode andar contra o vento, pois ele está 
muito forte. Uma boa parte da superfície de Vênus é coberta por lavas, e aqui vem algumas... CORRAM! A 
próxima parada é a Terra, o terceiro planeta a partir do Sol. Setenta e um por cento da superfície da Terra 
é água, então pulem e comecem a nadar. Nossa próxima parada será Marte. Marte é conhecida como o 
planeta vermelho. A maior montanha no espaço. Vejam se vocês podem subir até o topo! Júpiter é o quinto 
planeta a partir do Sol. É composto principalmente de gás e você pode ver nuvens quando você olha para 
o planeta. Encontre uma nuvem e veja se conseguem flutuar sobre ela. Nossa próxima parada é Saturno, 
o sexto planeta a partir do Sol. Tem um núcleo rochoso e há áreas de gelo em todo o planeta. Há também 
anéis de gases em torno de Saturno. Uau!  Há um enorme pedaço de gelo, vamos ser cuidadosos e andar 
bem devagar em cima dele. Urano é a nossa próxima parada. Tem um pequeno núcleo rochoso. Todos 
conseguem colocar a ponta dos pés em Urano? Em seguida, vamos visitar Netuno. Netuno tem quatro 
anéis e grandes tempestades, com ventos rápidos. Ele também tem 13 luas. Rápido, rápido! Aí vem uma 
Lua! Vamos nos mover para à esquerda e abaixar de modo que a gente não seja atingido. Plutão é a nossa 
próxima parada. É o menor planeta e é o mais afastado do Sol. É um planeta frio porque é mais afastado do 
Sol. Estamos tremendo! Vamos esfregar nossas mãos até ficar quente. Pronto! Terminamos nosso passeio 
pelo espaço. Respirem um pouco e vamos descansar em nossas cadeiras, pois o passeio foi cansativo. ”

PORTUGUÊS ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Lousa, giz e uma história para ser contada.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve perceber as dificuldades dos alunos com relação ao conteúdo, ou seja, ao aprendizado 
dos verbos através das ações indicadas. Deve também perceber a porcentagem de alunos que 
conseguiram identificar os verbos e registrar esses dados. Por fim, ele pode analisar se houve 
compreensão da proposta, do conteúdo e capacidade dos alunos de realizar os movimentos propostos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos verbos enquanto 
classe gramatical e enquanto indicativo de ação. Esse trabalho pode ser realizado oralmente e com 
isso eles podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, 
podendo realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças. A participação em 
conjunto com o grupo todo é essencial para a compreensão e a socialização das crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: As histórias precisam ser traduzidas em 
Libras, se as crianças forem alfabetizadas nesta língua, ou entregues por escrito ou 
figura, de acordo com a capacidade de leitura e interpretação da criança. Quanto aos 
movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados. Por exemplo: realizar a representação mímica utilizando somente as partes do corpo 
que as crianças têm mobilidade. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização das crianças, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. De forma 
geral, a compreensão verbal e a representação da comunicação é de fácil compreensão. A 
operacionalização e organização de informações em forma de imagens podem auxiliar.

65  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de comunicação 
e respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Comunicar-se por meio da ação 

apontada pelo verbo corretamente.
► HS2: Respeitar as diferentes formas de 

expressão de cada um dos alunos.

► CP: Capacidade de apresentar-se 
com criatividade e autoavaliação.

► HP1: Criar formas pessoais de 
representação dos verbos.

► HP2: Ser capaz de autoavaliar sua performance 
e sua capacidade de se comunicar.

► CF: Desenvolvimento do ritmo e 
da mudança de movimento.

► HF1: Apresentar diferentes movimentos 
mudando-os rapidamente conforme a história.

► HF2: Desenvolver as ações dos verbos 
com ritmo e criatividade.

► CT: Capacidade de reconhecer 
os verbos e representar as 
ações propostas por eles.

► HT1: Identificar os verbos do texto.
► HT2: Representar cada uma das ações dos 

verbos por meio de movimentos e mímicas.
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A U L A  AT I VA  9

Círculo das contagens

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender a classificação de numerais 
como classe de palavras e quantidades, promovendo a percepção das noções sobre 
dezenas e unidades e ampliando sua capacidade de realizar saltos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender concretamente os conceitos de dezena e unidade 

por meio das contagens e da representação;
► Socializar os conteúdos discutindo com os colegas as questões 

de representação pelas quantidades solicitadas; 
► Realizar movimento para motivar as aprendizagens de matemática e português.  

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (conjuntos e quantidades);
► Português (numerais enquanto classificação de palavras).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos devem associar o aprendizado dos números e dos cálculos com a realização de saltos;
► O professor forma um ou mais círculos no chão (de acordo com a disponibilidade 

de espaço na sala de aula), usando bambolês, giz ou fita adesiva;
► Os alunos deverão pular para dentro do círculo de acordo com a orientação do professor. Exemplos: 1 

dezena = 10 alunos pulam para dentro do círculo; 1 dezena e 2 unidades = 12 alunos; 5 unidades = 5 alunos; 
► Os alunos contarão uns aos outros para garantir o número correto de crianças no círculo;
► A atividade pode ser realizada diversas vezes de acordo com a disponibilidade 

de tempo do professor, garantindo que todas as crianças realizem.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bambolês, giz ou fita adesiva.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar os conhecimentos prévios dos alunos com relação ao 
conteúdo apresentado, analisar as dificuldades e realizar a atividade. Por fim, ele poderá 
registrar os erros e as maiores dificuldades dos alunos na representação. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos numerais e 
a representação das quantidades. Esse trabalho pode ser realizado oralmente e com isso eles podem 
participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo 
realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças. A participação em conjunto com 
o grupo todo é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. 
Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados – como por exemplo ampliar o campo de ação e desenhar um círculo no chão e não utilizar 
bambolês. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de informações 
que provoquem relações simples entre os números decimais e sua soma são importantes. Representar 
as quantidades com material concreto poderá auxiliar de acordo com as necessidades de cada etapa.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de comunicação 
e respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Comunicar-se por meio da ação 

apontada pelo verbo corretamente.
► HS2: Respeitar as diferentes formas de 

expressão de cada um dos alunos.

► CP: Capacidade de apresentar-se 
com criatividade e autoavaliação.

► HP1: Criar formas pessoais de 
representação dos verbos.

► HP2: Ser capaz de autoavaliar sua performance 
e sua capacidade de se comunicar.

► CF: Desenvolvimento do ritmo e 
da mudança de movimento.

► HF1: Apresentar diferentes movimentos 
mudando-os rapidamente conforme a história.

► HF2: Desenvolver as ações dos verbos 
com ritmo e criatividade.

► CT: Capacidade de reconhecer 
os verbos e representar as 
ações propostas por eles.

► HT1: Identificar os verbos do texto.
► HT2: Representar cada uma das ações dos 

verbos por meio de movimentos e mímicas.

6
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A U L A  AT I VA  1 0

Batata quente das palavras

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Contribuir para o processo de alfabetização e ampliação no léxico de palavras dos alunos e 
auxiliar na compreensão da elaboração de frases e no desenvolvimento de ritmos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver as noções sobre elaboração e organização dos termos de uma frase;
► Compreender os aspectos que envolvem a pontuação na frase;
► Identificar e representar corretamente os ritmos ouvidos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (construção e pontuação de frases);
► Artes (representação de ritmos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos realizam leituras que são associadas ao ritmo da brincadeira com a “batata-quente”;
► O professor deve orientar seus alunos para que todos fiquem em pé e formem um círculo; 
► O professor coloca uma música e entrega um objeto para ser passado 

de mão em mão como na brincadeira batata-quente;
► Todos devem dançar ao som da música e passar o objeto para o colega sucessivamente; 
► Quando a música parar, a criança que estiver com o objeto deverá sortear uma frase num 

cesto, preparado antecipadamente, e escrever a frase no quadro, lembrando que a frase 
deve ser apresentada de acordo com a capacidade de leitura de cada turma;

► A atividade se encerra de acordo com a disponibilidade de tempo do professor 
ou quando pelo menos metade da sala tiver realizado leituras.

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode identificar as dificuldades dos alunos com relação a leitura e escrita, 
registrando seus erros e acertos na representação, na lousa, das frases sorteadas. Ele deve 
também perceber as dificuldades com relação à elaboração de frases e analisar os aspectos 
gramaticais presentes nas frases. Por fim, o professor também pode registrar as dificuldades 
com relação aos movimentos para que haja o incentivo em futuras atividades.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária aqui a representação diferenciada 
com alfabeto móvel ou escrita em braile das frases que elas deverão identificar. Para que elas 
possam apresentar para os outros alunos, pode-se usar flanelógrafo e/ou alfabeto móvel ou 
pode-se estabelecer parcerias com outras crianças que escrevam aquilo que elas “ditarem”.
2. Para crianças com deficiência auditiva: as frases poderão ser lidas normalmente, conforme o estágio 
de alfabetização da criança. A representação na lousa também poderá ser normalmente realizada, desde 
que respeitados os mesmos limites. Apenas as orientações quanto à realização das atividades poderão ser 
realizadas por escrito ou traduzidas em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Orienta-se que elas 
realizem a atividade preferencialmente descalças para que possam reconhecer a vibração da música no chão.
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados como, por exemplo, orientar que os alunos façam a atividade sentados. Outra 
possibilidade também é a representação em cartazes por montagem da frase através das letras móveis. 
A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para socialização.
4.  Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem as frases 
corretamente apresentadas de acordo com o nível de compreensão, ressaltando 
que este deve ser operacionalizado e organizado para esses alunos.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Aperfeiçoamento das 

capacidades de comunicação 
oral e representativas.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as formas corretas de 

se comunicar por meio das frases.
► HS2: Representar os ritmos também 

como forma de comunicação.

► CP: Desenvolvimento das 
capacidades de criatividade e a 
dedicação diante da tarefa.

► HP1: Dedicar-se à tarefa para realizá-la com 
o respaldo dos conhecimentos teóricos.

► HP2: Representar criativamente os 
ritmos que são ouvidos.

► CF: Capacidade de agir com 
flexibilidade e ritmo.

► HF1: Associar o ritmo ouvido e os 
movimentos que possam representá-lo.

► HF2: Ser flexível para realizar diferentes 
movimentos que possam ser solicitados.

► CT: Desenvolver frases a partir de 
diferentes contextos, percebendo 
as diferentes classes de palavras e a 
pontuação presentes nas frases.

► HT1: Saber ler e identificar a frase apresentada.
► HT2: Ser capaz de representar 

graficamente a construção da frase.

6
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A U L A  AT I VA  1 1

Passeio na feira

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver o conhecimento sobre a utilização da moeda nacional e sobre os 
diferentes tipos de alimentos que poderão ser encontrados nas feiras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Aprender sobre a identificação dos valores monetários e o manuseio de dinheiro;
► Classificar os alimentos na feira, tanto em relação à categoria que 

pertence quanto à sua representação ortográfica; 
► Problematizar sobre os diferentes tipos de alimentos e de suas propriedades para a saúde do ser humano.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia das palavras, especialmente os nomes das frutas, verduras e legumes);
► Ciências (identificação e função dos alimentos e alimentação saudável);
► Matemática (valores e operações matemáticas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Considerando o aspecto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de matemática e ciências, 

o professor pode desenvolver em seus alunos a competência do saber que envolve a 
utilização do dinheiro, já que a atividade envolve uma simulação de compras na feira, e 
ainda levará seus alunos a compreender a distinção entre os legumes e as frutas; 

► A turma poderá ser dividida em grupos e cada um deles receberá uma quantia de 
cem reais em notas de brinquedo para realizarem suas compras na feira;   

► O professor deve organizar a sala de modo a montar a feira com figuras de frutas e legumes 
com seus respectivos preços, levando à compreensão do que é uma feira real; 

► Fica a critério do professor, mas os grupos podem ser divididos entre consumidores e comerciantes (feirantes);
► O desafio a ser proposto para as crianças consiste em que cada grupo consiga 

comprar o maior número de produtos com a mesma quantia de dinheiro; 
► Após o término das compras, o professor deve orientar para que cada grupo separe os legumes das frutas; 
► Essa atividade poderá também ser interessante se o professor ampliar a discussão, trazendo a contextualização 

da origem de alguns alimentos citados na aula ativa. Ex: o açaí é proveniente de qual região brasileira? E ainda, 
esse alimento é preparado da mesma forma no Sudeste e no Nordeste? A resposta é surpreendente. Vale a 
pesquisa! Seria interessante também levar os alunos a pesquisar o que é a feira. De onde surgiu a ideia de 
feira livre? Qual é a diferença entre a feira e outros comércios? Como é a vida de um trabalhador feirante?

PORTUGUÊS MATEMÁTICACIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Revistas, sulfite e dinheiro de brinquedo.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá perceber as dificuldades dos alunos com relação ao reconhecimento 
das notas de dinheiro, assim como no processo de operar as somas e subtrações no 
momento das “compras”. Será também necessário identificar se houve a compreensão 
sobre as diferenças entre os alimentos, classificados como legumes e frutas. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os alunos poderão participar da atividade desde 
que os objetos para compra sejam manuseáveis, provocando uma diferenciação de formas e 
a identificação correta. Podem-se utilizar artigos de brinquedos ou mesmo figuras em alto-
relevo. Pode-se realizar também as atividades de identificação dos alimentos com parcerias com 
colegas e as somas com material concreto (feijões ou material pedagógico específico).
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos 
movimentos e as compras, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades de 
compras podem ser realizadas normalmente desde que respeitado seu ritmo de deslocamento 
caso tenham dificuldades de locomoção. A realização das atividades por meio de parcerias também 
pode contribuir para a socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de materiais concretos para a realização das compras podem auxiliar expressivamente nas atividades.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento 

do senso de respeito às 
diferenças e da cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e respeitar as diferenças entre 

os alimentos e as preferências dos colegas.
► HS2: Reconhecer as habilidades na realização 

das compras e cooperar com os colegas.

► CP: Capacidade de apresentar 
confiança e raciocínio rápido.

► HP1: Reforçar a confiança mútua, tanto nas discussões 
sobre os alimentos quanto na organização das compras.

► HP2: Avaliar suas possibilidades de compra e sua 
responsabilidade com o dinheiro e os alimentos.

► CF: Equilíbrio e orientação espacial. ► HF1: Mover-se pela feira de forma 
a não causar acidentes.

► HF2: Organizar seus movimentos para segurar 
suas compras e fazer seus pagamentos.

► CT: Desenvolvimento de noções de 
economia e boa alimentação, partindo 
de aspectos do cotidiano e gerando 
uma aprendizagem significativa.

► HT1: Diferenciar os diferentes tipos de alimentos.
► HT2: Reforçar o trabalho com as operações de somar 

e subtrair por meio do dinheiro no cotidiano.

6
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A U L A  AT I VA  1 2

Figuras geométricas: 
Esconde-esconde de objetos

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Perceber no ambiente diferentes formas geométricas e se locomover pela 
sala para encontrar os objetos que representem seu grupo.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender as diferenças e as denominações das diversas formas geométricas;
► Relacionar o conhecimento do desenho das formas com as geometria estudada pela matemática;
► Desenvolver agilidade no pensamento e na compreensão da identificação das formas representativas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (geometria);
► Artes (artes gráficas – formas e representação).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos se moverão pelo centro da sala para que possam identificar as 

formas geométricas nas imagens de seu cotidiano e apresentadas pelo professor;
► A turma deverá ser dividida em grupos; 
► Cada grupo representará uma forma geométrica; 
► No centro da sala de aula serão colocados diferentes objetos (brinquedos ou figuras representativas); 
► Um integrante de cada grupo irá até o centro da sala e escolherá um objeto 

que apresente a forma geométrica que seu grupo representa. Ex: o grupo que 
representa o círculo encontra a figura de pizza, e assim sucessivamente;

► A atividade termina quando todos os objetos forem identificados e classificados quanto à sua forma geométrica.

ARTESMATEMÁTICA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Objetos diversificados ou figuras destes objetos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode realizar registros sobre as imagens apresentadas pelos alunos, buscando identificar a sua 
compreensão a respeito das atividades de reconhecimento das formas geométricas em objetos cotidianos. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: neste trabalho é muito importante que todos os 
objetivos sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial, ou seja, que objetos ou 
figuras sejam capazes de serem sentidos pelo tato destas crianças para que eles possam identificar 
as formas. Vale ressaltar que os alunos precisam aprender anteriormente a representação das 
formas. O deslocamento para as figuras pode ser realizado com a ajuda de outro colega.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa 
ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser 
preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Com o reconhecimento das orientações, 
as outras atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os 
movimentos podem ser adaptados, como retirar possíveis obstáculos do trajeto 
até os objetos, caso as crianças tenham dificuldades de locomoção.  
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula; buscar operacionalização 
e organização de informações que provoquem relações. Quanto mais forem explícitas as imagens 
em relação às formas geométricas, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

cooperação e do respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar com os colegas na 

identificação das formas.
► HS2: Identificar corretamente as 

regras da atividade e atendê-las.

► CP: Capacidade de compreender a 
atividade com criatividade e confiança.

► HP1: Observar atenta e criativamente as formas 
encontradas nas imagens ou objetos.

► HP2: Confiar nas elaborações apontadas pelo grupo.

► CF: Desenvolvimento da agilidade. ► HF1: Ser ágil na identificação do objeto.
► HF2: Deslocar-se para a escolha dos 

objetos de forma cuidadosa e ágil.

► CT: Percepção de que a matemática 
pode ser encontrada em qualquer 
lugar e utilizada a todo momento, em 
diferentes situações e ambientes.

► HT1: Identificar formas geométricas 
encontradas no cotidiano.

► HT2: Representar corretamente as formas geométricas.

6
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A U L A  AT I VA  1 3

Leitura e teatro

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a competência leitora e os potenciais de expressão corporais e vocais do aluno.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver habilidades de interpretação de texto e compreender as 

formas de representação das ações apontadas na história;
► Desenvolver a capacidade de expressão corporal como linguagem na 

representação das ações e continuidades da história;
► Desenvolver a capacidade de expressão oral como linguagem na 

representação das ações e continuidade da história.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (interpretação de texto);
► Artes (expressão corporal e teatro).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos serão incentivados a interpretar criativamente e 

teatralizar a história que será contada ou lida por um colega de sala;
► O professor deve indicar uma história que será dividida entre os alunos de acordo com os personagens do texto; 
► Um aluno fará a leitura da fala do narrador, e os demais alunos farão a leitura das falas dos 

personagens que compõem a história e, de acordo com o desenvolvimento da leitura, os alunos 
deverão interpretar as ações indicadas pelo texto, visando a teatralização da história; 

► A atividade se encerra quando o professor tiver garantido a participação de todos os alunos de alguma forma.
Obs.: esse tipo de atividade que envolve aspectos da arte pode ser eficiente para desenvolver 
alunos com dificuldades de relacionamento e, por consequência, de timidez, entre outros.

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Uma história para ser lida.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá registrar os aspectos da compreensão dos conteúdos utilizados no texto 
e a capacidade criativa de cada um dos alunos na representação das ações da história.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a contação de histórias realizada oralmente indica uma grande 
facilidade para esses alunos. Os movimentos poderão ser realizados, desde que garantindo o cuidado 
para que não ocorram acidentes, podendo inclusive contar com a parceria de outros colegas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. O 
trabalho com as histórias deve ser, preferencialmente, realizado de forma escrita para que o 
aluno possa acompanhar o relato e para que ele possa compreender a sequência das ações que 
devem ser representadas. Quanto aos movimentos, ele pode realizá-los tranquilamente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados de acordo com a sua mobilidade. Quando a criança com deficiência for 
representar a ação da história, deverá fazê-lo de acordo com a sua possibilidade de mobilidade 
e ela pode pedir para um colega auxiliar também para ampliar sua capacidade motora.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização 
e organização de informações que provoquem relações entre a história e os movimentos de 
representação podem auxiliar muito no processo de reconstrução concreta da história.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de cooperação 
e comunicação.

HABILIDADES
► HS1: Contribuir para a interpretação da história.
► HS2: Representar por meio de diferentes 

linguagens a história que está sendo contada.

► CP: Adaptação e superação das 
adversidades e criatividade.

► HP1: Enfrentar dificuldades pessoais 
como timidez e introspecção.

► HP2: Criar formas diferenciadas de representar 
o conteúdo de uma história lida ou contada.

► CF: Capacidades de agir com 
flexibilidade e de otimizar a reação.

► HF1: Modificar suas ações e seus movimentos 
de acordo com as indicações da história.

► HF2: Reagir criativamente aos incentivos da 
história para a realização de movimentos.

► CT: Reconhecimento e valorização de 
diversos elementos de interpretação 
de texto e representação em 
diferentes linguagens.

► HT1: Desenvolver atenção concentrada e 
criatividade para interpretar textos.

► HT2: Utilizar diversas linguagens para 
representar as ações presentes na história.

6
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A U L A  AT I VA  1 4

Formando palavras

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver, por meio da atividade de movimento, a formação de palavras, auxiliando 
no processo da alfabetização e também na apropriação de novas palavras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as sílabas que formam as palavras apresentadas pelo professor;
► Reconhecer as formas corretas de escrever as palavras que são indicadas;
► Discutir novos conceitos que podem ser apresentados por meio da socialização, 

das palavras, podendo ser retiradas de qualquer novo conteúdo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e construção de conceitos);
► Diversas disciplinas representadas nas palavras utilizadas (podem ser trabalhados 

conteúdos diferenciados, de acordo com as palavras apresentadas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa aula ativa deve incentivar o trabalho com a formação de palavras e com os conteúdos 

estudados anteriormente, fazendo com que o trabalho seja lúdico e orientado;
► O professor deverá escrever algumas sílabas em folhas de papel e 

espalhar pelo chão da sala de aula de maneira aleatória;
► Cada uma das crianças receberá do professor uma palavra (pode ser 

sorteada ou simplesmente citada pelo professor); 
► O aluno terá que identificar as sílabas presentes no chão na sequência correta, formando então a palavra;
► Por fim, ele deverá escrever a palavra formada na lousa;
► O professor pode trabalhar na atividade até que todos os alunos passem por ela ou pode 

dividir a tarefa em dois dias, de acordo com o número de alunos que tem em sala.

PORTUGUÊS DIVERSAS DISCIPLINAS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Pequenos papéis com as sílabas das palavras e formas de montagem das mesmas, lousa e giz.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve estar atento à escrita correta das palavras e fazer a reflexão sobre os erros quando 
necessário e registrar a compreensão das crianças a respeito dos novos conceitos que serão discutidos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: o trabalho pode ser normalmente realizado desde 
que sejam utilizados materiais sensoriais (tanto letras e sílabas com relevo, quanto alfabetos 
móveis). Os movimentos podem ser amenizados pela realização de parcerias.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa ou em 
cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em 
Libras. Garantindo a compreensão do conteúdo e das orientações, a atividade não precisa de novas adaptações.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados – como, por exemplo, realizar a organização das sílabas e a montagem das palavras sobre 
uma mesa ou mesmo sobre sua própria carteira. A realização das atividades por meio de parcerias 
também pode contribuir para a socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e 
organização de informações que provoquem relações simples entre os conteúdos e a formação 
das palavras e dos conceitos são essenciais. Quanto mais forem simples as palavras, considerando 
um grau crescente de dificuldade, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de comunicação 
e solidariedade.

HABILIDADES
► HS1: Ampliar o repertório de palavras 

e conceitos aprendidos.
► HS2: Colaborar com as discussões 

e o aprendizado dos colegas.

► CP: Reconhecimento da 
necessidade de adaptação e 
superação das adversidades.

► HP1: Reconhecer as dificuldades no processo 
de aprendizagem de novas palavras.

► HP2: Buscar novas informações e usos das 
palavras que são diferentes do seu cotidiano.

► CF: Desenvolvimento de 
habilidades de motricidade fina.

► HF1: Recolher pequenos pedaços de 
papel com as sílabas das palavras.

► HF2: Juntar coordenadamente as sílabas 
e escrever na lousa a forma correta.

► CT: Desenvolvimento no 
processo de alfabetização e 
aquisição de novos conceitos.

► HT1: Observar atentamente e apreender as 
formas corretas de escrita das palavras.

► HT2: Discutir os novos conceitos aprendidos 
e relacionar seus usos no cotidiano.

6
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A U L A  AT I VA  1 5

Ônibus matemático

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Facilitar a compreensão sobre a lógica matemática da soma e subtração 
e a formulação dos conceitos trabalhados nas operações.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver o conhecimento sobre a soma e a subtração e a operacionalização 

das atividades para fortalecer a aprendizagem; 
► Desenvolver a percepção do aluno com relação à matemática e sua 

presença em diferentes momentos na vida do indivíduo;
► Auxiliar os alunos a compreenderem os conceitos de soma e subtração 

e todos aqueles utilizados na linguagem matemática.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (construção de conceitos);
► Matemática (operações matemáticas de soma e subtração).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor precisará de um ambiente com um espaço consideravelmente 

amplo que possibilite a locomoção dos alunos; 
► O professor iniciará a atividade pronunciando alguns comandos. Ex: o ônibus inicia seu trajeto no 

primeiro ponto e sobem nele 12 pessoas. E o professor orienta para que 12 alunos componham a fila;
► O professor continua com os comandos: No próximo ponto descem do ônibus 6 

pessoas. E questiona: "Quantas pessoas temos agora no interior do ônibus?";
► Conforme a brincadeira for caminhando, o professor questiona seus alunos sobre a 

quantidade de pessoas que sobem (soma) e que descem (subtração) do ônibus;
► A atividade se encerra quando todos os alunos participarem da atividade no mínimo uma vez.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum material específico para o trabalho comum, apenas alguns 
suportes para o trabalho de inclusão, se necessário.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação aqui é realizada mais de maneira coletiva, visto que na maioria das ações, 
é o grupo que determina quantos ficarão e quantos sairão do “ônibus”.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho é muito importante que todas os 
objetivos sejam possíveis de serem identificados com a utilização dos sentidos, especialmente 
a audição. Vale ressaltar que os alunos precisam aprender anteriormente o trabalho com 
as operações matemáticas. O deslocamento dos alunos para entrar e sair do ônibus, e para 
caminhar nele poderá ser realizado com a ajuda de outro colega, formando parcerias.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, 
podendo ser preferencialmente em Libras. A partir da orientação visual e da aprendizagem das 
operações matemáticas (mesmo que introdutoriamente) será necessário combinar alguns sinais 
para que os comandos sejam compreendidos. Podem ser por palmas ou outros movimentos 
corporais. Por exemplo: levanta-se um cartão vermelho acompanhado do número de crianças 
que irão desembarcar e um cartão verde com o número de alunos que irão embarcar.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados – como realizar trajetos em superfícies planas, nas quais será possível 
acompanhar os outros colegas com a colaboração e parceria de alguns. A realização das 
atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de informações 
podem ser parecidas com aquelas que serão apresentadas para as crianças portadoras de deficiência auditiva. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do respeito 

às regras e de integração ao grupo.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e responder corretamente às regras.
► HS2: Integrar-se ao grupo convivendo com 

as diferenças pessoais e cognitivas.

► CP: Capacidade de manter a 
motivação e o desenvolvimento 
do raciocínio rápido.

► HP1: Incentivar a utilização das operações 
matemáticas por meio da brincadeira.

► HP2: Treino nas operações matemáticas 
com o intuito de agilizar o raciocínio.

► CF: Capacidade de envolvimento 
em atividades de flexibilidade 
e orientação espacial.

► HF1: Realizar corretamente as atividades 
“subir e descer” do ônibus.

► HF2: Orientar-se atentamente aos direcionamentos 
passados para que o “ônibus” possa seguir.

► CT: Compreensão sobre a presença 
de novos conceitos e atividades 
matemáticas no cotidiano.

► HT1: Aprender a somar e subtrair corretamente.
► HT2: Verificar o benefício dos novos conhecimentos 

no cotidiano (conceitos e operações matemáticas).

6
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A U L A  AT I VA  1 6

Pula corda ao dobro

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Promover as relações necessárias para que os alunos aprendam 
matemática e português de forma concreta e orientada.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a capacidade de realizar cálculos com o número de vezes que deverá pular corda;
► Associar o número à sua representação escrita (o número de vezes que pulou 

corda), reconhecendo o numeral como conceito de português;
► Desenvolver agilidade de pular corda e raciocínio matemático.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Educação Física (exercício de pular corda);
► Matemática (múltiplos);
► Português (conceito de numerais/múltiplos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste na ação de pular corda. O número de vezes que será 

determinado para que cada aluno pule será estipulado por sorteio; 
► O aluno pulará o dobro do número que foi sorteado. Ex: o aluno sorteará o 6, entretanto 

a regra será pular o dobro de vezes, ou seja, o aluno pulará 12 vezes a corda;
► A atividade se encerra quando todos os alunos passarem por ela, realizando sua tarefa.

MATEMÁTICA PORTUGUÊSED. FÍSICA

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de respeitar 

as diferenças e comunicar 
claramente as orientações.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer e respeitar as 

diferenças na prática da atividade.
► HS2: Ter clareza na comunicação das 

orientações ao longo da atividade.

► CP: Desenvolvimento da capacidade de 
adaptação e superação das dificuldades.

► HP1: Pensar rapidamente no dobro do número 
sorteado e pular corda nessa quantidade.

► HP2: Caso não consiga realizar o número determinado, 
fazer o quanto conseguir e definir a diferença.

► CF: Capacidade de agir com 
resistência e equilíbrio.

► HF1: Resistir ao cansaço quando o 
número de pulos for muito grande.

► HF2: Pular a corda mantendo um ritmo 
equilibrado para não deixar de fazer nenhum.

► CT: Compreensão da lógica 
matemática com relação aos múltiplos.

► HT1: Compreender corretamente as relações de 
multiplicidade na matemática e no cotidiano.

► HT2: Reconhecer os conceitos a partir 
das relações de multiplicidade.

6
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Corda com tamanho suficiente para ser pulada sozinho ou com a ajuda de outros.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação é realizada a partir do registro dos números e seus múltiplos, demonstrados pelos alunos 
ao pularem corda. Os professores podem registrar erros e acertos de cada uma das crianças.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto às operações, podem ser realizadas sem qualquer orientação 
diferente, desde que garantido o aprendizado anterior. Já em relação à atividade de pular corda, é importante 
que haja um treino anterior, assim a criança poderá pular corda junto com outra criança, como um guia.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou 
com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Após a orientação sobre o 
número e realização da multiplicação, a corda pode ser pulada normalmente por esses alunos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados – pois não será possível, na maioria das vezes, pular corda, mas podem 
ser solicitados outros movimentos como levantar os braços ou bater na carteira pelo mesmo 
número de vezes. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir 
para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula, demonstrando por exemplo a operação de 
multiplicação. A operacionalização e organização de informações que provoquem relações simples entre os 
números e seu múltiplo são essenciais. Os movimentos podem, geralmente, ser realizados normalmente.
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A U L A  AT I VA  1 7

Adivinha o que quero dizer?

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar relatos sobre fatos importantes da história do Brasil e 
desenvolver a comunicação por meio de mímica. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver práticas de leitura de texto e identificação de novas formas de representação;
► Desenvolver a interpretação de texto e comunicação por meio de expressão corporal;
► Aprofundar conteúdos e reforçar a ludicidade na aprendizagem.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (formação de conceitos e comunicação);
► História (fatos históricos);
► Artes (mímica e expressão corporal). 

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor selecionará um grupo de alunos para fazer uma leitura sequencial;
► O primeiro aluno sorteará uma palavra ou frase, e apresentará para o 

grande grupo por meio de mímica. E assim sucessivamente; 
► Os demais alunos tentarão adivinhar qual é a palavra ou frase; 
► Essa atividade pode ser acoplada em diferentes disciplinas. Ex: a criança sorteou a 

libertação dos escravos brasileiros ou a chegada dos portugueses na América; 
► Por meio de mímica o aluno terá que levar seus colegas a compreender o que ele está tentado expressar; 
► É interessante que essa atividade aconteça a partir de determinada discussão em sala de aula.

PORTUGUÊS HISTÓRIA ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Textos escritos, que podem ser os próprios cadernos dos alunos ou produzidos pelo professor.

8  AVALIAÇÃO 
A atividade poderá ser avaliada a partir das dificuldades ou facilidades de cada um dos alunos, tanto 
em expressar o texto proposto quanto para adivinhar o assunto que está sendo apresentado.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: Na mímica, ela precisará da ajuda de algum outro colega 
que relate o que está acontecendo. Para a leitura, será necessário o braile ou o alto-relevo. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: Nesta atividade trabalha-se com explicações e orientações 
escritas ou com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento 
das orientações, as outras atividades podem se realizar normalmente sem a necessidade de qualquer 
adaptação, visto que precisará apenas alguns combinados em relação à interpretação, pois, caso consiga 
identificar a situação expressa na mímica, terá que ter um intérprete ou mesmo poderá escrever o tema. 
Essa atividade é uma excelente forma de trazer os alunos ouvintes para o mundo da criança surda.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados – como, por exemplo, as mímicas que podem ser realizadas a partir das ações de membros 
superiores ou inferiores. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a 
socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades e possam fazer as mímicas em parceria.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: geralmente, atividades de mímica e de expressão corporal 
podem aumentar o repertório comunicativo destas crianças e é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização das informações 
pode provocar relações simples entre os números decimais e sua soma. Quanto mais forem explícitos 
os movimentos em relação ao tema, maiores serão as chances de sucesso destes alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de comunicar-se 

com clareza e respeitar as regras 
adotadas para a atividade.

HABILIDADES
► HS1: Expressar o texto lido ou a situação por 

meio da mímica de maneira compreensível.
► HS2: Identificar as regras da atividade, 

como "não falar", e respeitá-las.

► CP: Desenvolvimento da capacidade 
de concentração e expressão criativa.

► HP1: Reconhecer elementos essenciais para 
que algumas ideias sejam expressas.

► HP2: Criar formas diferenciadas de expressar 
o texto, sem usar o som ou a palavra.

► CF: Reconhecimento da diferenciação 
cinestésica e orientação espacial.

► HF1: Associar diferentes movimentos à orientação 
espacial na organização da expressão.

► HF2: Ser capaz de identificar os mínimos detalhes 
da mímica para adivinhar a ideia proposta.

► CT: Capacidade de interpretação 
e compreensão dos fatos 
trazidos na leitura dos textos 
apresentados pelo professor.

► HT1: Relacionar o conteúdo estudado com o 
trabalho realizado na atividade de mímica.

► HT2: Identificar diferentes formas de contar a mesma 
história, aproveitando-se de suportes diversos.

6
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A U L A  AT I VA  1 8

Coleta seletiva

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender sobre a importância da reciclagem para a preservação do meio 
ambiente e para a manutenção da qualidade da natureza.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as diferenças entre os materiais apresentados, assim como a importância de reciclá-los;
► Levar os alunos a identificar o local correto para o descarte de diferentes materiais;
► Promover a reflexão sobre a forma de escrever corretamente algumas palavras 

novas e sobre novos conceitos relacionados ao processo de reciclagem.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e construção de conceitos);
► Ciências (reciclagem e a relação entre o homem e a natureza).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa aula ativa, o professor trará para a sala uma diversidade de materiais, como 

plástico, madeira, papel e metal, que poderá ser avaliada pelos alunos;  
► Tais materiais serão escondidos em pontos diferentes da sala;
► O professor organizará o grupo de alunos em equipes de 5 a 6 integrantes e cada equipe ficará 

responsável por procurar na sala um tipo específico de material. Ex: equipe A: fica responsável pela 
coleta dos materiais de plástico, enquanto a equipe B, pelos orgânicos, e assim sucessivamente; 

► A atividade consiste em que cada equipe procure o material específico 
da sua equipe e faça registro dos materiais encontrados; 

► Após a descoberta de todos os objetos, o professor explicará que cada tipo de objeto tem um 
local específico para ser descartado. Os produtos de plástico devem ser de amente;

► A atividade se encerra quando todos os objetos estiverem colocados no local correto.

PORTUGUÊS CIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Uma grande diversidade de materiais que são encontrados nos lixos residenciais e da escola: 
garrafas, latas, objetos plásticos (pode-se inclusive solicitar que os alunos tragam algo de casa).

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode registrar os objetos que foram descartados em local correto e outros 
que serão descartados em locais incorretos, para em seguida fazer uma reflexão 
com seus alunos retomando os conceitos e a forma correta de escrevê-los.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: neste trabalho é muito importante que todas os objetivos sejam 
possíveis de serem identificados por meio sensorial, ou seja, que objetos possam ser sentidos pelo tato destas 
crianças para que possam identificar as formas e texturas. Os alunos precisam aprender anteriormente sobre 
a representação das formas e retomar muitos dos objetos que são utilizados em casa. O deslocamento para 
as figuras pode ser realizado com a ajuda de outro colega e os lixos podem ser identificados em braile.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar na busca por objetos 
e jogá-los em local adequado. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização das crianças, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com as cores é 
essencial para que elas possam operacionalizar melhor as tarefas. Quanto mais forem explícitos os 
tipos de materiais e diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

ações de cooperação e 
responsabilidade com o coletivo.

HABILIDADES
► HS1: Identificar ações que podem 

favorecer a vida coletiva.
► HS2: Reconhecer o papel de cada um na 

melhoria da qualidade de vida de todos.

► CP: Capacidade de agir com 
autoavaliação e persistência.

► HP1: Avaliar suas ações e sua contribuição 
para melhorar ou piorar o meio ambiente.

► HP2: Entender a necessidade de persistir em 
ações para melhoria das condições ambientais.

► CF: Desenvolvimento da capacidade 
de resistência e equilíbrio.

► HF1: Manter constância nas ações de 
organização e seleção do lixo.

► HF2: Buscar equilíbrio nas atividades de deslocamento 
na sala de aula para não gerar acidentes.

► CT: Aprendizagem sobre cuidados 
ambientais e as formas corretas 
de reconhecer estes conceitos.

► HT1: Entender novos conceitos relacionados 
à coleta seletiva e à reciclagem.

► HT2: Identificar a forma correta de 
escrever as palavras e os conceitos.

6
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Teatro na história

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Favorecer o aprendizado de forma lúdica e motivante da história, trabalhando a multidisciplinaridade 
com os elementos da leitura, da escrita e da oralidade, além do teatro e da expressão corporal.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Revisar conteúdos de história específicos para o primeiro ciclo, de uma forma 

onde esteja presente a ludicidade no ato de estudar e de aprender;
► Empregar conhecimentos de leitura e escrita no reconhecimento do texto e de 

treino na oralidade no ato da representação da história em sala de aula;
► Organizar peças teatrais a partir dos conteúdos de história e desenvolver conteúdos relativos 

ao trabalho específico do teatro e da expressão corporal e suas características.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (aquisição da leitura, da escrita e trabalho com a oralidade);
► História (conteúdos específicos do Ensino Fundamental I);
► Arte (teatro e expressão corporal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa aula ativa pretende-se associar a expressão corporal como forma de otimizar as 

aulas de história por meio do teatro. É possível, em diferentes momentos no trajeto 
escolar dos alunos, apresentar os fatos históricos por meio da teatralização; 

► Os alunos podem ser divididos, por exemplo, na representação da chegada dos portugueses ao 
Brasil, para que um grupo represente os europeus, outros representem os indígenas, etc. O(a) 
professor(a) poderá narrar a história enquanto os alunos interpretarem os fatos narrados; 

► A atividade se encerra quando uma determinada parte da história 
escolhida é teatralizada e identificada completamente.

► Dicas:  Nesta atividade não é necessariamente importante o ato de decorar as falas 
dos personagens, pois a intenção é a interpretação corporal dos alunos e a assimilação 
dos fatos históricos apresentados na narração realizada pelo(a) professor(a).  

PORTUGUÊS HISTÓRIA ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
De maneira geral, não é necessário nenhum recurso extra, podendo ser utilizados 
os materiais existentes na sala de aula. Eventualmente é possível contribuir com 
roupas ou pequenos objetos trazidos de casa combinados previamente.

8  AVALIAÇÃO 
Mesmo sem a necessidade de “decorar” falas, é possível que o professor considere as expressões dos 
alunos além dos conteúdos apresentados, realizando rodas de conversa para avaliar o trabalho.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho podem ser utilizados materiais de composição do 
espaço e das atuações dos alunos de forma sensorial ou em braile. Os alunos precisam conhecer anteriormente 
as histórias a serem representadas e identificar qual o seu papel. O deslocamento das crianças com 
deficiência visual pode ser feito com a parceria de outros colegas e a fala pode ser gravada por repetição.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, podendo 
ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras atividades 
podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação, ressaltando 
apenas a comunicação e a criação de possíveis falas por Libras ou mesmo por mímicas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, pois, com a ajuda de colegas de sala, esses alunos podem avançar 
na representação de seu papel. A realização das atividades por meio de parcerias também 
pode contribuir para a socialização das crianças e algumas atividades podem ser igualmente 
realizadas com falas e indagações, diminuindo a necessidade de movimentos maiores.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados e operacionalizados ou possam criar parcerias na sala de aula. Quanto mais 
as ordens e as falas forem menores e mais objetivas, melhor para elas. A história pode ser contada de 
forma a unir ação e fala, pois essa conjunção facilita para as crianças com deficiências intelectuais.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de ações 

de comunicação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Expressar conteúdos de história 

de formas diferenciadas.
► HS2: Trabalhar em equipe para a construção 

e socialização do trabalho, aprendendo 
coletivamente suas práticas e técnicas.

► CP: Capacidade de 
organização de conteúdos com 
criatividade e motivação.

► HP1: Desenvolver conteúdos de 
história, criando novos olhares.

► HP2: Motivar a aprendizagem tanto dos 
conteúdos de história quanto das práticas de 
leitura e escrita e das técnicas de teatro.

► CF: Realização de atividades 
com ritmo e agilidade.

► HF1: Desenvolver um ritmo nas ações teatrais que 
possam proporcionar a maior compreensão.

► HF2: Realizar movimentos com agilidade 
para incentivar e motivar o aprendizado.

► CT: Reconhecimento de 
conteúdos de história, português 
e artes na organização de formas 
motivadoras de aprendizagem.

► HT1: Relacionar os conteúdos de 
história, artes e português.

► HT2: Aprimorar os trabalhos de leitura e 
escrita, além da oralidade e da expressão 
corporal como formas de comunicação.

6
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A U L A  AT I VA  2 0

A terra e seus movimentos

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender os movimentos de rotação e translação e as consequências que 
eles trazem para o cotidiano e a organização da vida na Terra.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Conhecer os conceitos e a realização dos movimentos de rotação e translação, considerando os agentes que 

deles participam;
► Visualizar a ocorrência simultânea desses movimentos que interferem nas determinações de dias e noites, 

das semanas, dos anos, etc.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (localização);
► Ciências (movimentos da Terra e divisão de dias, estações, anos, etc.);
► Português (construção de conceitos e ortografia).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade a turma deve ser dividida em pequenos grupos para representar os agentes 

do trabalho que deverão se movimentar de acordo com o papel assumido;
► Cada grupo será composto por 3 integrantes, onde cada um desempenhará 

o papel de um corpo celeste, sendo eles: o Sol, a Lua e a Terra; 
► Cada grupo realizará o mesmo movimento, que consistirá em demonstrar o movimento 

que a Terra realiza em torno de si mesma (rotação); o movimento que a Terra realiza em 
torno do Sol (translação), enquanto a Lua também translada ao redor da Terra;

► O professor pode encerrar a atividade assim que terminar a primeira representação ou pode ampliar a 
realização, garantindo que todos passem por todos os papéis, de acordo com sua disponibilidade de tempo.

PORTUGUÊSCIÊNCIAS

DISCIPLINAS



82

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum material específico.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve analisar a compreensão dos alunos com relação aos conceitos por meio 
de registros das ações e identificar a compreensão e as dúvidas deles com relação aos 
movimentos realizados pelo planeta Terra e sua interferência na vida cotidiana.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os alunos precisam aprender anteriormente a 
representação dos movimentos. A realização das atividades com os movimentos para esses alunos 
pode ser realizada com a ajuda de outro colega. É importante que se promova a percepção das 
crianças que estão se movimentando juntas para que possam perceber também o todo.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades elas podem realizar normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar na compreensão das relações 
entre os diversos movimentos da Lua, Sol e Terra. A realização das atividades por meio de parcerias também 
pode contribuir para a socialização, oferecendo ajuda em qualquer um dos papéis que elas possam assumir.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: nesta atividade, os movimentos são simples e 
podem ser realizados normalmente por esses alunos, apenas será necessário um esforço maior para 
que eles possam compreender as relações que devem ser criadas no cotidiano e com a teoria. 
Obs.: A inclusão desses alunos nessa atividade exige que, caso tenham em sala de aula mais de uma 
criança com deficiência, independente de qual seja, eles devem ficar em grupos separados. Essa divisão 
tanto promove o auxílio dos alunos que não são deficientes quanto a oportunidade de socialização.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades 

que compreendam o respeito 
às regras e a integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e respeitar as regras 

da organização dos movimentos.
► HS2: Compreender a integração dos 

alunos como representação da integração 
dos agentes do movimento.

► CP: Capacidade de desenvolver 
atividades mantendo a relação 
entre  seriedade e diversão.

► HP1: Observar atentamente, reconhecendo 
a seriedade científica do trabalho.

► HP2: Realizar os movimentos de maneira divertida, 
relacionando-os à organização da natureza.

► CF: Desenvolvimento das capacidades 
de orientação espacial e reação.

► HF1: Realizar os movimentos integrados 
como "um reagindo ao outro".

► HF2: Orientar os movimentos reconhecendo 
a relação entre eles no espaço.

► CT: Organização dos conhecimentos 
sobre os movimentos do 
espaço que interferem no 
cotidiano e seus conceitos.

► HT1: Aprender novos conceitos relacionados 
ao processo de organização do espaço.

► HT2: Compreender corretamente os movimentos 
da Terra, da Lua e do Sol e a relação entre eles.

6
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Jogo das rimas

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender o conceito de rima e o ritmo da recitação.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as palavras que rimam e as repetições em cada uma delas; 
► Ampliar o repertório de palavras aprendidas, discutindo os conceitos daquelas que são novas para a turma;
► Discutir a rima e o ritmo para que sejam pronunciados nos versos das poesias.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (produção oral e poesia);
► Artes (rimas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade deve trabalhar com os alunos em círculo, aproveitando os espaços que ficam entre eles;
► O professor deverá organizar seus alunos em pé em um grande círculo;
► A proposta desta atividade será que, a partir de uma palavra dita pelo professor, 

cada um dos alunos deverá citar uma palavra que faça a rima; 
► Ao citar a rima o aluno deverá abaixar-se; 
► Ao término da primeira rodada de rimas, todos os alunos estarão abaixados; 
► Neste momento, o professor citará outra palavra e os alunos irão 

levantando-se conforme forem pronunciando as rimas;
► A atividade se encerra a partir do momento que os alunos estejam todos de pé novamente.

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação das possibilidades 

de comunicação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Aumentar seu repertório comunicativo 

por meio das novas palavras e das rimas.
► HS2: Reforçar o sentimento de integração 

ao grupo pela ligação entre as palavras.

► CP: Desenvolvimento das capacidades 
de criatividade e autoestima.

► HP1: Identificar a possibilidade de criação 
de novas formas de comunicação.

► HP2: Valorizar a sua ampliação de conhecimentos.

► CF: Capacidade de realizar 
atividades de resistência e força.

► HF1: Manter-se em pé no mesmo lugar 
enquanto aguarda sua vez.

► HF2: Manter-se agachado enquanto 
espera sua vez na rodada seguinte.

► CT: Desenvolvimento da capacidade 
de relacionamento entre as palavras 
rimadas e o ritmo da poesia.

► HT1: Desenvolver o ritmo na recitação das rimas.
► HT2: Identificar novas palavras que 

podem constituir rimas.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Não é necessário nenhum material específico. Caso o professor queira ampliar a atividade 
ele pode utilizar um dicionário e uma lista de palavras com sugestões de rimas.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá avaliar a ampliação de vocabulário dos alunos a partir do 
registro de palavras que sejam por eles consideradas novas e também observar 
nos alunos a aprendizagem do conceito de rima e suas funções.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesta atividade podem ser inseridas as crianças com deficiência visual, 
pois as explicações e praticamente toda a atividade é auditiva, por isso elas conseguem realizar com facilidade. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para as crianças com deficiência auditiva será necessário 
adaptar a atividade. Quanto aos movimentos, não haverá necessidade de qualquer alteração, 
pois elas conseguem tranquilamente realizar, mas, em relação às rimas, o ideal é que sejam 
distribuídos objetos para que elas façam a associação de verbos ou adjetivos ou mesmo qualquer 
outra classe de palavras para o movimento, pois elas não realizam atividades com a rima.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: para aquelas que 
tenham boa compreensão intelectual, os movimentos podem ser adaptados, combinando 
movimentos de braços ou de pernas ou até mesmo com o pescoço (de acordo com sua capacidade 
motora). A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a 
socialização, modificando os movimentos da sala toda para que possam se adaptar.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: operacionalizar as atividades e as orientações trabalhando 
com o conceito de palavras que combinam pode ajudar muito no trabalho. Quanto mais forem explícitas 
as orientações e ficar claro o conceito, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.
5. Para crianças com dislexias e/ou hiperatividade: são atividades importantes que trabalham 
o fazer e o esperar, além da estimulação com o trabalho com o ritmo das falas. Promover 
estas tarefas vão desafiar estas crianças a esperar e a organizar sua comunicação. 
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Encontrando os pontos cardeais

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Aprender os conceitos de Norte, Sul, Leste e Oeste; a relação entre eles; a localização 
no espaço e a se locomover de acordo com a orientação espacial.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar os pontos cardeais à determinação da localização de cada um em relação aos objetos e em relação 

aos outros;
► Demonstrar as mudanças de localização e de direcionamento, tanto em ações cotidianas quanto nas 

grandes referências cartográficas;
► Desafiar os alunos a criarem habilidades de orientação espacial e desenvolvimento de conceitos;
► Formular atividades que possam promover a distinção e o trabalho entre a lateralidade e a orientação/

localização cardial.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (pontos cardiais e localização cartográfica);
► Artes (localização corporal e lateralidade);
► Português (construção de conceitos e ortografia).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade é interessante que a sala seja dividida em grupos menores e que 

tenham espaço para a movimentação de acordo com as orientações;
► O professor deverá dividir a turma em equipes; 
► Cada equipe poderá conter entre 7 a 8 integrantes (ou a critério do professor);
► A sala de aula deverá ser organizada de modo que disponibilize um espaço 

aberto no centro da sala para que os alunos possam movimentar-se;
► Um dos integrantes do grupo ficará de olhos vendados e seu objetivo será encontrar um 

objeto (um livro, uma bola, etc.) num ponto da sala determinado pelo professor; 
► O aluno que estará de olhos vendados será guiado pelas orientações de seus colegas da equipe. 

Mas as únicas palavras que seus colegas poderão utilizar serão: Norte, Sul, Leste e Oeste 
(previamente determinadas em relação à sala de aula e demonstradas em mapas); 

► Portanto, o integrante do grupo que estará de olhos vendados terá que 
interpretar as orientações para alcançar seu objetivo;

► A atividade se encerra quando se determina as orientações para todos os grupos, podendo escolher um membro 
de cada pequeno grupo e alternando no mesmo dia ou em outro dia no qual a atividade será continuada.

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum recurso específico. Os materiais que serão escondidos podem ser os da sala de aula mesmo.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar dificuldades na compreensão dos conceitos apresentados 
sobre os pontos cardeais e a localização, e analisar atentamente o trabalho em grupo 
de orientação. Deve ainda registrar a comunicação dos alunos na sua capacidade de 
guiar alguém na direção correta e de interpretação dessas orientações.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização desta atividade, as crianças com deficiência visual 
precisam que as orientações sejam realizadas especialmente em relação ao seu próprio corpo e o objeto a ser 
encontrado deve ser tateado antes de iniciar a atividade, para que seja reconhecido quando for encontrado. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: as crianças com deficiência auditiva deverão receber as 
orientações de forma visual, por escrito ou por tradução para Libras (caso ela seja fluente), e também 
poderão aprender a orientar-se a partir do seu próprio corpo. Os movimentos e deslocamentos podem 
ser realizados com facilidade, mas é preciso adaptar as orientações que os outros vão dar, pois sua fonte 
de referência é visual. Uma possibilidade é a utilização de palavras escritas com as próprias crianças. 
Quando essa criança for dar orientação, ela poderá ensinar os colegas a traduzir para Libras.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar na busca por objetos. A realização 
das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização, formando duplas que dividem 
em partes as atividades. No momento de orientar outros colegas a atividade pode ser realizada normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com lateralidade (direita, esquerda, 
frente e atrás) é essencial para que elas possam operacionalizar melhor as tarefas. Quanto mais forem 
explícitos os tipos de materiais e diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de respeito às 
regras e de cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e obedecer 

atentamente às regras do jogo.
► HS2: Ajudar o colega a encontrar o 

objeto determinado pelo professor.

► CP: Capacidade de envolver-
se em atividades que exigem 
concentração e confiança.

► HP1: Ouvir atentamente as orientações 
dos colegas e respondê-las.

► HP2: Depositar confiança nas suas ações e nas 
orientações dos colegas em busca de seu objetivo.

► CF: Realização de tarefas que exijam 
equilíbrio e orientação espacial.

► HF1: Desenvolver a capacidade de equilibrar-
se no trajeto de olhos vendados.

► HF2: Orientar-se no espaço por meio de sua 
própria percepção e das falas dos amigos.

► CT: Compreensão das relações 
entre os pontos cardeais tanto no 
universo da sala de aula quanto 
no mundo ampliado (navegação, 
trajetória de aviões e carros, etc.).

► HT1: Identificar quais são e como se 
organizam os pontos cardeais.

► HT2: Compreender os movimentos a 
partir da orientação da lateralidade e 
dos diferentes pontos cardeais.

6
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Passa ou repassa

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar as dificuldades dos alunos com relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula e à 
associação dos conteúdos com os movimentos, para que seja fortalecida a aprendizagem.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Organizar e assimilar o conhecimento trabalhado em sala de aula em momentos diversos; 
► Compartilhar conhecimentos e socializar dúvidas sobre os conteúdos estudados com todos os colegas;
► Refletir sobre os erros e dúvidas do conteúdo buscando as respostas corretas;
► Atribuir um caráter lúdico ao processo de aprendizagem compartilhada.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Assim como o trabalho pode ser realizado em todas as disciplinas, os conteúdos também são 

ampliados e podem selecionar conhecimentos de uma mesma área ou mesclar diversas disciplinas.

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa aula ativa o professor deve trabalhar com dois grupos que competem pela pontuação dos acertos 

e também deve promover a ludicidade nos conteúdos considerados mais difíceis pelos alunos;
► O professor fará uma pergunta sobre um determinado conteúdo estudado em sala de aula; 
► O aluno poderá optar por responder à questão ou não, sendo que se não responder 

à pergunta terá que pagar com um movimento. Ex: o professor pergunta: "A palavra 
fauna se refere ao conjunto de animais, já a palavra flora se refere a...?";

► Se o aluno responder corretamente marca ponto para sua equipe, se o aluno 
optar por não responder ou se responder errado terá que dançar uma música ou 
realizar um outro movimento, e a pergunta passa para a outra equipe;

► A atividade se encerra quando todos passarem pelas perguntas, independente 
se acertaram ou erraram, mas podem passar mais de uma vez.

PORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum material específico será necessário para a realização da atividade.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode analisar os conhecimentos construídos em sala de aula sobre 
diferentes temas a partir das respostas elaboradas e identificar a compreensão 
de assuntos específicos de acordo com as discussões dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as perguntas podem ser feitas e respondidas oralmente, o que 
facilita o desenvolvimento de atividades que possam ser realizadas normalmente sem a necessidade 
de qualquer adaptação. Os movimentos podem ser solicitados também de acordo com a capacidade de 
mobilidade, independente de cada aluno, favorecendo assim a autonomia desses alunos. O braile também 
pode ser utilizado para a identificação de algum texto ou número que deva ser lido na pergunta.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com 
os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Para a realização das perguntas pode-
se apresentá-las em Libras ou então por escrito, enquanto que a resposta do aluno deve ser feita na 
mesma forma. Essas atividades auxiliam também na socialização da comunicação por esses canais, pois 
os colegas podem assumir essa tarefa conjuntamente. Os movimentos de dança poderão ser realizados 
tranquilamente e podem ser feitos descalços para que as crianças sintam a vibração do som.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as questões podem 
ser realizadas normalmente, sem qualquer necessidade de adaptação. Já os movimentos têm a 
possibilidade de ser adaptados de acordo com a capacidade motora e de mobilidade da criança.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso simplificar os comandos e as perguntas. 
O quanto mais forem curtas as respostas, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade. 
Obs.: as perguntas curtas e diretas também devem ser realizadas para crianças com dislexia.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de realizar 

atividades de integração 
e responsabilidade.

HABILIDADES
► HS1: Identificar dúvidas que sejam 

coletivas e integradas ao conteúdo.
► HS2: Assumir a responsabilidade 

conjunta pela pontuação do grupo.

► CP: Desenvolvimento de ações que 
fortaleçam a honestidade e a dedicação.

► HP1: Identificar honestamente suas dúvidas, 
reconhecendo suas dificuldades.

► HP2: Dedicar-se atentamente às respostas, 
pois delas dependem o resultado do grupo.

► CF: Realização de atividades de 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Reconhecer os movimentos que são 
determinados para realizar por não ter respondido 
ou por ter respondido incorretamente a questão.

► HF2: Identificar as dificuldades em relação 
ao que é solicitado e enfrentá-las para 
inclusive buscar a resposta correta.

► CT: Aprimorar o desenvolvimento 
do conteúdo e o trabalho de 
aprendizagem e fixação de todos eles.

► HT1: Identificar as facilidades e as 
dificuldades do assunto trabalhado.

► HT2: Discutir os erros e os acertos, buscando 
aprender com suas respostas e as de outras pessoas.

6
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Movimentação matemática

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender a lógica matemática por meio de atividades lúdicas e de movimento 
e reforçar o aprendizado da escrita e classificação das palavras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar a aprendizagem referente à interpretação do problema matemático e resolução das operações 

algébricas;
► Desenvolver a compreensão da lógica matemática, utilizando situações concretas de organização e 

operacionalização dos cálculos;
► Estimular o trabalho com a escrita correta e a reflexão sobre os erros de ortografia e concepção de números 

enquanto classe de palavras.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas);
► Português (ortografia e classe de palavras – numerais).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em fazer operações matemáticas por meio do movimento;
► O professor citará uma operação matemática para um dos alunos, que 

resolverá a operação organizando os colegas na sala de aula;
► Ex: o professor fala: "Eu tenho cinco amigos, mas conheci Angélica e João. Quantos amigo eu tenho agora?";
► Para resolver a questão o aluno organizará seus colegas na intenção de descobrir a resposta;
► O aluno organizará cinco amigos e somará com mais dois amigos e, assim, 

encontrará a resposta para o problema matemático;
► Por fim, o aluno deverá escrever o resultado na lousa;
► A atividade se encerra no momento em que todos os alunos se envolverem de alguma forma na atividade.
Obs.: Conforme os alunos forem avançando no conteúdo, o professor aumentará o grau de dificuldade.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode registrar e avaliar todas as atividades de organização das operações 
matemáticas, inclusive compreendendo como o aluno organizou o seu pensamento. 
Registrar e corrigir (refletindo também) a ortografia dos números dos resultados.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quando as operações são realizadas oralmente, este aluno pode 
compreender perfeitamente também o trabalho e realizá-lo, especialmente se os colegas ficarem próximo dele 
facilitando o raciocínio e os movimentos. Nesse caso é preciso que sejam realizadas adaptações nas escolhas 
dos colegas. Em relação à representação escrita, ele pode soletrar enquanto outro aluno registra na lousa.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com 
os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, 
as outras atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: a realização das atividades 
por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização. As crianças com mobilidade 
reduzida poderão participar ativamente das etapas, desde realizando as escolhas dos colegas para 
resolver as operações até mesmo movimentando-se em direção aos outros que a escolheram. 
4. Para as crianças com deficiência intelectual: essa atividade de operacionalizar e tornar 
concreto o processo de organização da lógica e das modificações matemáticas já torna a 
ação mais acessível a esses alunos. A aprendizagem se torna mais fácil e estimulante. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de comunicação 
e respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e atender às regras 

de organização da atividade.
► HS2: Buscar a clareza na comunicação por meio 

das ações com os colegas durante a atividade.

► CP: Capacidade de adaptar-se 
e superar as adversidades e de 
estímulo do raciocínio rápido.

► HP1: Identificar as dificuldades de agir 
atentamente na superação dos contratempos.

► HP2: Estimular o trabalho de treino 
do raciocínio rápido.

► CF: Realização de atividades 
que reforcem a flexibilidade.

► HF1: Pensar e avaliar os movimentos 
necessários para completar a atividade.

► HF2: Mudar os amigos de lugar 
com cautela e coordenação.

► CT: Capacidade de organizar a lógica 
matemática por meio da demonstração 
concreta e de refletir sobre a 
representação escrita dos números.

► HT1: Realizar as operações matemáticas 
utilizando os colegas.

► HT2: Escrever corretamente o resultado das operações.

6
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Boliche matemático

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Estimular a aprendizagem das operações simples e a percepção de que a matemática 
está presente em diferentes momentos e lugares do seu cotidiano.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar a aprendizagem das operações algébricas simples por meio de atividades lúdicas;
► Calcular os pontos, somando ou subtraindo, para contabilizar o resultado final do jogo com a queda das 

garrafas;
► Organizar o aprendizado das sequências e da utilização das regras por meio da observância das tarefas do 

jogo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas simples);
► Educação Física (jogos de regras).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em organizar um jogo de boliche com a turma de forma a 

incentivar as operações matemáticas com o cômputo dos resultados;
► O professor deve organizar um boliche que pode ser de materiais recicláveis, como garrafas pet e bolas de jornal; 
► A turma será dividida em equipes, definidas a critério do professor;
► Cada equipe deve jogar uma bola a fim de derrubar o maior número de 

garrafas. A equipe que derrubar mais garrafas ganhará; 
► Cada equipe será responsável por contabilizar os pontos e somá-los. O professor 

orientará e supervisionará para garantir o acerto do resultado;
► A atividade se encerra quando todos os alunos de cada equipe 

participarem do jogo, contribuindo para o resultado.

MATEMÁTICA ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bola feita de jornal e garrafa pet com pedras ou outros objetos (ou até mesmo água) que 
possam servir de peso para mantê-los no chão durante o jogo ou boliche de brinquedo.

8  AVALIAÇÃO 
A atividade deverá ser registrada e os resultados analisados pelo professor. De 
qualquer forma, é necessário também que o professor acompanhe o jogo para verificar 
a observância das regras e a capacidade dos alunos em compreendê-las.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: na organização do jogo é importante que essas crianças possam 
caminhar pela “pista de boliche” e compreender bem as regras para que possam jogar, ressaltando que 
o jogo pode acontecer com o auxílio de um colega (que funcionará como guia) para esses alunos. A 
compreensão das regras é essencial e a contagem das garrafas pode ser feita também por eles, auxiliando 
no processo de contabilização dos resultados. Os registros e a contagem final dos pontos pode ser feita 
com materiais concretos ou com material dourado, favorecendo também a aprendizagem da matemática.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: o jogo de boliche é adaptável 
às possibilidades de cada criança. A contabilização dos resultados pode ser feita sem a necessidade de 
qualquer adaptação física, exceto se necessitarem de apoio para o registro dos dados – como por exemplo 
equipamentos que auxiliam a segurar o papel e o lápis -, mas também pode ser realizada com material dourado.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso operacionalizar melhor todas as tarefas. 
Quanto mais forem explícitas as regras do jogo, maiores serão as chances de sucesso desses 
alunos na atividade. A realização do jogo de forma demonstrativa pode auxiliar a compreensão das 
regras, e a atividade de organização e contabilização dos resultados também podem ser realizadas 
por elas,  inclusive como estratégia de operacionalização da aprendizagem matemática.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

atividades que promovam o 
respeito às regras e a cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Dividir tarefas entre os jogadores de 

cada equipe para o sucesso da mesma.
► HS2: Observar e respeitar 

atentamente as regras do jogo.

► CP: Organização de atividades de 
autoavaliação e concentração.

► HP1: Avaliar sua própria participação 
no resultado do grupo.

► HP2: Concentrar-se atentamente 
na realização das tarefas.

► CF: Realização de atividades 
de força e agilidade.

► HF1: Coordenar o movimento e a força 
necessária para a pontuação no boliche.

► HF2: Responder com agilidade às regras do jogo.

► CT: Desenvolvimento das capacidades 
algébricas durante o jogo.

► HT1: Somar corretamente os pontos adquiridos 
conforme as garrafas derrubadas.

► HT2: Organizar o resultado final para 
apresentação das equipes ao professor.

6
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Jogo da memória geosilábico

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender o sistema da escrita correta e divisão silábica e estudar a nomenclatura das cidades.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as letras e sílabas que compõem determinados nomes de cidades; 
► Aprender a grafia correta do nome das cidades identificadas pelos alunos nas sílabas apontadas pelo 

professor;
► Ser capaz de movimentar os colegas de forma a compor os nomes com as sílabas, reconhecendo aspectos 

da organização;
► Associar a grafia das palavras com a sua localização geográfica e a retomada da aprendizagem sobre elas. 

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (separação silábica e ortografia);
► Geografia (nomes de cidades).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em promover a formação de palavras (nomes de cidades) por meio 

da junção de sílabas que estarão sendo representadas por alguns alunos. Enquanto eles 
representam as sílabas, os outros os movimentarão buscando formar nomes de cidades;

► O(a) professor(a) trará para a sala de aula algumas folhas de papel com algumas sílabas escritas; 
► Entregará para alguns alunos os papéis, organizados de forma aleatória; 
► Esses alunos, que tem as sílabas nas mãos, permanecerão em pé na frente da sala e o restante terá 

que organizar os colegas de forma que as sílabas apresentadas formem nomes de cidades;     
► Conforme as palavras forem identificadas pelo grupo, alteram-se as sílabas apresentadas e 

se dará oportunidade para que os demais alunos possam participar da atividade;
► A atividade se encerra quando todas as palavras possíveis e conhecidas dos 

alunos forem formadas ou quando todas as sílabas forem utilizadas.

GEOGRAFIAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Folhas de papel e, se possível, um mapa do país para que as crianças possam localizar as cidades.

8  AVALIAÇÃO 
O professor precisa atentar-se à escrita correta dos nomes das cidades 
e analisar como as crianças formam as palavras.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: neste trabalho é muito importante que todas as instruções 
sejam dadas oralmente e as sílabas para esses alunos podem ser apresentadas em alfabeto móvel 
ou alto-relevo. O deslocamento pela sala pode ser realizado sem problemas e sem a necessidade de 
adaptação, deve-se apenas tomar os cuidados para evitar acidentes. Os nomes das cidades são aprendidos 
anteriormente, todavia a localização pode ser feita em mapas confeccionados em braile (quando 
possível) e as sílabas nas mãos dos colegas também podem ser confeccionadas em alto relevo. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho deve ser realizado com explicações 
e orientações escritas na lousa ou com os comandos de forma visual, podendo ser 
preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras atividades 
podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de salas esses alunos podem avançar na organização 
das sílabas e dos outros amigos na ordenação necessária. A realização das atividades por meio de 
parcerias também pode contribuir para a socialização, fortalecendo a parceria entre os grupos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização das instruções e a determinação 
de nomes de cidades que foram visitadas por eles também ajudam na realização da tarefa. O quanto mais 
forem explícitos os tipos de palavras e as regras, maior a chance de sucesso destes alunos na atividade

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de otimizar 

atividades reforçadoras da 
colaboração e da integração.

HABILIDADES
► HS1: Contribuir conjuntamente 

para a realização das tarefas.
► HS2: Promover o trabalho em grupo para 

a integração de todos na atividade.

► CP: Desenvolvimento de 
atividade de adaptação e 
superação das adversidades.

► HP1: Enfrentar as dificuldades de aprendizagem 
e a timidez para a organização das palavras.

► HP2: Ser capaz de apontar suas dúvidas, 
contando com a colaboração do grupo.

► CF: Realização de atividades de 
equilíbrio e de respeito às regras.

► HF1: Atender às regras do jogo, tanto para esperar 
sua vez quanto para utilizar suas sílabas.

► HF2: Colocar-se na posição determinada pelo 
professor ou por quem está montando as palavras.

► CT: Ampliação do conhecimento 
geográfico sobre as cidades e sobre 
o aprendizado da divisão silábica.

► HT1: Compreender a correta escrita e a 
divisão silábica dos nomes das cidades.

► HT2: Reconhecer nomes de cidades, 
identificando sua localização.

6
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Quem sou eu?

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a cultura folclórica dos alunos e organizar os conhecimentos para registro ortográfico e numérico.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Ampliar a aprendizagem referente à cultura e ao folclore nacional, favorecendo o sentimento de 

pertencimento e de integração;
► Compreender os aspectos mais marcantes de cada um dos personagens folclóricos e suas origens históricas 

e geográficas;
► Identificar a forma correta de escrita dos termos utilizados e a identificação do conceito de ordem numérica;
► Associar as informações que são importantes sobre os personagens aos movimentos de expressão corporal 

e às mímicas que possam caracterizar a comunicação.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e classe de palavras - numerais);
► Matemática (números ordinais);
► Artes (expressão corporal e mímica);
► História (contextos históricos do surgimento dos personagens);
► Geografia (localização geográfica do surgimento dos personagens).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em reconhecer o personagem folclórico por meio do 

conhecimento da história e da geografia, além de promover nos alunos a expressão 
por mímicas e o registro correto da listagem de apresentação;

► O professor deve apresentar os personagens do folclore brasileiro; 
► Cada aluno sorteará um personagem e tentará interpretá-lo através de mímica. 

Os colegas deverão tentar descobrir quem é o personagem;
► Por fim, cada aluno escreverá o nome do personagem em uma folha apontando 

em que ordem ele foi apresentado (primeiro, segundo, etc.);
► A atividade termina quando todos os personagens forem apresentados e os registros conferidos.

MATEMÁTICA HISTÓRIAARTES GEOGRAFIAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Papel, caneta ou lápis para registrar os nomes e a ordem em que apareceram os personagens.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar o conhecimento sobre o folclore nacional e analisar a compreensão dos 
alunos com relação à sua origem e também quanto à ortografia dos nomes dos personagens escritos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização desta atividade será necessário que 
as orientações sobre o personagem sejam feitas oralmente e não por mímicas. Em relação aos 
registros, poderão se realizadas em braile (quando se dispõe de equipamento), ou em duplas 
onde se discute e o aluno visual faz o registro, ou ainda pode ser realizado oralmente.
2. Para crianças com deficiência auditiva: para a realização desta atividade com estes 
alunos pouca ou nenhuma adaptação será necessária, pois as orientações podem ser 
visuais, sejam escritas ou em Libras. O trabalho de mímica ou expressão corporal deverá 
ser fácil para que eles interpretem, e o registro escrito também é algo possível. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as adaptações 
são mais necessárias no sentido de que possam também fazer a expressão corporal de 
acordo com sua capacidade motora. Para isso, provavelmente necessitarão da parceria de 
outro colega ou do professor. As atividades de registro também podem ser realizadas em 
duplas, caso esses alunos não consigam registrar naturalmente seus conhecimentos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser mais objetivos e 
simplificados. A associação imediata entre as informações e a operacionalização das atividades 
pode contribuir para a melhor compreensão das tarefas. Quanto mais forem explícitas as 
informações e rápido os registros, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação do 

repertório comunicativo e 
da integração social.

HABILIDADES
► HS1: Promover o conhecimento dos personagens 

folclóricos por meio da comunicação corporal.
► HS2: Entender o processo de formação do povo 

através do conhecimento do folclore nacional.

► CP: Realização de atividades 
de incentivo à criatividade 
e ao raciocínio rápido.

► HP1: Criar novas formas de se 
comunicar e se fazer entendido.

► HP2: Observar atentamente a expressão dos colegas 
para adivinhar rapidamente quem é o personagem.

► CF: Desenvolvimento da expressão 
corporal e orientação espacial.

► HF1: Expressar-se por meio de movimentos e mímicas.
► HF2: Orientar-se nas informações para 

compreender onde e quando se localizam 
as origens dos personagens folclóricos.

► CT: Aprendizagem sobre o folclore 
nacional e sobre o registro e as 
origens dos personagens folclóricos.

► HT1: Representar e reconhecer os 
personagens folclóricos.

► HT2: Registrar corretamente os dados sobre 
nome e ordenação dos personagens.

6



97

A U L A  AT I VA  2 8

Balões multidisciplinares I

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Verificar a aprendizagem de conteúdos trabalhados anteriormente em sala de aula 
e avaliar o desenvolvimento das habilidades psicomotoras dos alunos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar atividades simples de agilidade e equilíbrio/direcionamento que determinarão o desenvolvimento 

psicomotor;
► Identificar a forma correta de realizar a separação silábica das palavras apresentadas;
► Registrar a resolução de operações matemáticas apontando as estratégias utilizadas para chegar ao 

resultado;
► Aplicar conhecimentos a respeito da composição e dos estados em que a água é encontrada na natureza.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (divisão silábica);
► Matemática (operações matemáticas);
► Ciências (água: composição e apresentação).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central; 
► No centro da sala deverão ser colocados alguns balões e dentro devem conter pequenos papéis 

com perguntas de conteúdo das disciplinas previstas e anteriormente estudadas pelos alunos;
► As crianças deverão jogar os balões para cima e tentar evitar que eles caiam no chão;
► Depois de alguns minutos o professor permitirá que os alunos estourem os balões sequencialmente;
► Os alunos devem ler as perguntas dos balões que estouraram e respondê-las;
► A atividade se encerra quando todos os alunos responderem às perguntas e estas forem 

corrigidas e refletidas juntamente com o professor e o restante da turma.

MATEMÁTICA CIÊNCIASPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Balões de borracha (bexigas), papel e caneta. 

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar seus alunos pelo desenvolvimento dos movimentos ou pelo 
registro das respostas, refletindo com eles quando houver algum erro.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização deste trabalho, essas crianças poderão 
participar com algumas adaptações, com atenção especial para que não haja acidentes durante 
o deslocamento para equilibrar e estourar os balões; quando estourarem os balões é indicado 
que algum amigo leia para eles as questões e eles respondam oralmente. Essas parcerias 
podem colaborar para a organização das tarefas e também para a socialização da turma.
2. Para crianças com deficiência auditiva: em relação a esses alunos apenas será necessário que as 
instruções sejam dadas em Libras ou por escrito, garantindo que eles entendam. Já na brincadeira dos balões 
e na leitura das questões eles podem participar sem adaptações. Para comunicar as respostas aos colegas 
será necessário um intérprete de Libras ou abrir a possibilidade de que eles escrevam na lousa as respostas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: neste caso as adaptações 
deverão ser realizadas de acordo com a capacidade motora de cada aluno da sala de aula, podendo ser por 
meio de parcerias nas quais outras crianças segurem os balões para que eles estourem ou de movimentos 
que eles possam realizar. No caso das questões apresentadas, eles podem responder normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: durante o deslocamento/movimentação 
e no momento de estourar os balões, eles podem participar com qualidade. Para 
responder à questão, caso haja alguma dificuldade de compreensão, o professor poderá 
operacionalizar ou simplificar a pergunta para que ele consiga compreender.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de atividades 

que estimulam a comunicação 
e o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Realizar as tarefas compartilhando 

os resultados com todos.
► HS2: Observar atentamente e obedecer 

às regras da atividade, especialmente não 
estourando os balões dos colegas.

► CP: Capacidade de raciocinar 
rapidamente e de concentrar-
se nas atividades.

► HP1: Manter atenção concentrada 
na realização das tarefas.

► HP2: Treinar o raciocínio rápido para 
responder às questões apresentadas.

► CF: Realização de atividades 
de equilíbrio e agilidade.

► HF1: Direcionar corretamente o balão a ser estourado.
► HF2: Demonstrar agilidade para jogar 

o balão e depois para estourá-lo.

► CT: Ampliação do conhecimento 
nas áreas de português, 
matemática e ciências.

► HT1: Responder corretamente as perguntas 
sobre o conteúdo apresentado.

► HT2: Demonstrar conhecimentos na realização de 
operações matemáticas e separação de sílabas.

6
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Avião dos números

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Retomar os conteúdos aprendidos em relação à classificação dos números pares e ímpares e a noção 
de lateralidade, compreendendo estes números como classe de palavras e registrando por extenso.  

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer as diferenças entre os números pares e os números ímpares, compreendendo como deve ser 

feita a classificação;
► Associar os números à sua denominação escrita por extenso;
► Organizar a separação silábica dos “nomes dos números", compreendendo a forma correta de realizar essa 

tarefa;
► Representar as quantidades e as cores relacionadas à correção dos registros;
► Identificar corretamente as orientações de lateralidade – direita e esquerda.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (números pares e ímpares);
► Português (classe de palavras – numeral – separação silábica e ortografia);
► Artes (representação plástica – desenho – e trabalho com as cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade pode ser realizada em duas pequenas partes: a primeira 

com os alunos de pé e a segunda com os alunos sentados;
► Na primeira parte, o professor solicita aos alunos que fiquem de pé e pausadamente falem uma 

sequência de 10 números (escolhidos aleatoriamente e a cada número falado ele anota na lousa);
► Nesta parte, os alunos devem ficar de braços abertos como se fossem aviões. Quando o professor 

disser um número par, eles devem abaixar o braço direito e manter o esquerdo aberto. Quando ele 
falar um número ímpar, os alunos devem abaixar o braço esquerdo e manter o direito aberto;

► Na segunda parte os alunos devem sentar-se em seus lugares e o professor retoma a questão 
dos números como classe de palavras na língua portuguesa e pede que eles escrevam por 
extenso os números falados e separem as sílabas de cada um deles, completamente;

► Por último, o professor solicita aos alunos que desenhem, em folhas 
avulsas, frutas com a quantidade representada pelo número;

► Para encerrar a atividade, o professor faz a correção na lousa dos registros dos alunos e pede 
para eles levantarem cartões verde (quando o registro estiver todo certo), amarelo (quando o 
registro estiver parcialmente certo) e vermelho (quando o registro estiver incorreto).

MATEMÁTICA ARTESPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Cartões verde, amarelo e vermelho para as correções coletivas; folha de papel e lápis para realizar os registros.

8  AVALIAÇÃO 
A forma mais efetiva de realizar a avaliação da atividade é a organização das correções no momento em que 
elas acontecem e socializar os erros e os acertos, refletindo sobre eles e sobre as possibilidades geradas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho é muito importante que todos os objetivos 
sejam previamente compreendidos e para isso podem ser transmitidos oralmente. Ficar de pé e 
agachar são movimentos que podem ser realizados com tranquilidade, sem a necessidade de qualquer 
adaptação. Já os registros necessitarão de parcerias constituídas com outros colegas de sala ou ainda de 
possibilidade de utilização de materiais adaptados. A representação das quantidades pode ser feita com 
material concreto e os cartões podem ser feitos de diferentes texturas. O trabalho também pode ser todo 
realizado com parcerias, desde que estas não sejam apenas para fazer o trabalho para as crianças com 
deficiência visual, precisam ser suportes para dividir o trabalho e traduzi-lo  de forma compreensível.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados de acordo com a capacidade motora dessas crianças. A apresentação dos registros, sua correção 
e representação das quantidades podem ser realizadas sem a necessidade de qualquer adaptação.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos deverão ser adaptados 
para que estes sejam melhor compreendidos. A associação com as cores é importante para 
operacionalizar as tarefas. Quanto mais forem explícitas as orientações, maior a chance de 
sucesso desses alunos na atividade. Quando o comprometimento for muito grande, a parceria 
de um colega de sala de aula pode ajudar muito, desde que a tarefa seja compartilhada.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades 

que desenvolvam a integração 
e o senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar para integrar-se ao 

grupo na atividade de pé.
► HS2: Ser sincero e ter senso crítico na 

correção dos registros realizados.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades, bem como 
valorização das potencialidades.

► HP1: Reconhecer seus erros e buscar 
estratégias para superar.

► HP2: Buscar novos resultados corrigidos, 
adaptando a nova aprendizagem.

► CF: Desenvolvimento de atividades 
com diferenciação cinestésica.

► HF1: Identificar as mudanças realizadas de acordo 
com as informações sobre lateralidade.

► HF2: Realizar corretamente os movimentos 
para a direita e para a esquerda.

► CT: Reforço das aprendizagens a 
respeito de lateralidade, números 
pares e ímpares e o seu registro.

► HT1: Identificar corretamente os 
números pares e ímpares.

► HT2: Registrar os números por extenso e 
representar as quantidades de forma adequada.

6
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Vivo ou morto da ciência básica

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento a respeito da alimentação saudável e treinar ortografia e separação silábica.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Relacionar informações sobre a alimentação saudável e suas principais características; 
► Associar a resposta dada sobre a alimentação saudável com sua forma de registro (escrito e desenhado);
► Promover interação e cooperação entre as crianças de forma lúdica.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e separação silábica);
► Ciências (alimentação saudável);
► Artes (representação plástica – desenho).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade o professor pode realizar na sala sem grandes alterações na configuração, pois ela consiste 

em aprimorar o aprendizado do conteúdo com inserção de movimentos da brincadeira “vivo ou morto”;
► Os alunos devem iniciar a atividade de pé; 
► O professor explica inicialmente a atividade de movimento apresentando a brincadeira do “vivo ou morto”, 

orientando que na ordem “morto” eles devem agachar e na ordem “vivo” eles devem ficar de pé;
► A brincadeira inicia com todos “mortos” (agachados);
► O professor fará uma pergunta sobre alimentação saudável (por exemplo: qual é a cor de frutas 

como a carambola ou qual o tipo de alimento que tem lactose?). E assim sucessivamente;
► Os alunos que souberem a resposta devem ficar de pé e falar “Vivo”;
► Em seguida o professor escolhe um aluno dentre os que ficaram de pé para dar 

a resposta. Ele escreverá a resposta na lousa (o nome do alimento); 
► Os alunos devem fazer um desenho e separar as sílabas das palavras escritas;
► Ao final da atividade as respostas são corrigidas de maneira coletiva e 

cooperativa, no momento em que são faladas ou escritas.

PORTUGUÊS CIÊNCIAS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz ou papel e lápis para a organização do registro dos alunos.

8  AVALIAÇÃO 
Os professores podem realizar a avaliação concomitante às respostas, 
avaliando em conjunto e refletindo sobre os erros.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os movimentos dessa atividade podem ser realizados normalmente 
sem a necessidade de adaptação por esses alunos, mas as instruções precisam ser realizadas oralmente 
e, quando necessário, operacionalizadas para eles, realizando o movimento em conjunto na primeira 
vez. As questões também podem ser feitas e respondidas oralmente sem qualquer dificuldade, mas o 
registro terá que ser adaptado para braile ou para a realização de parcerias com outros alunos que possam 
contribuir para o trabalho. As crianças com deficiências visuais podem soletrar para que outros escrevam.
2. Para crianças com deficiência auditiva: para estes alunos, é necessário garantir a organização 
que as orientações sejam visuais – por meio da escrita ou por meio da fala em Libras, assim 
como as respostas desses alunos. Os movimentos podem ser feitos normalmente. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades de responder 
perguntas poderão ser realizadas normalmente, sem a necessidade de adaptação. Já os movimentos e os 
registros deverão ser adaptados. Com relação aos movimentos, eles podem ser modificados de acordo 
com a capacidade motora da criança (por exemplo: para o comando “vivo”, levanta o braço direito, e 
para o comando “morto” levanta o braço esquerdo); o registro pode necessitar de ajuda de outro aluno 
ou ainda de suporte para que a própria criança possa escrever, como equipamentos específicos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: quanto mais as perguntas forem realizadas de forma direta 
e objetiva, com apenas uma resposta direcionada, maior a chance de sucesso desses alunos. O registro deve 
ser simples e com dificuldade crescente, atendendo aos limites presentes no desenvolvimento da criança.
Obs.: esta atividade pode ser muito interessante para crianças com TDAH (especialmente aquelas com 
tendência impulsiva, pois poderão treinar o esperar e a obediência às regras, sem avançar a vez do colega).

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Construção de ações que 

favoreçam o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar corretamente as 

orientações para a atividade.
► HS2: Obedecer rigorosamente às regras da 

atividade como forma de cooperação.

► CP: Desenvolvimento de tarefas que 
promovam a autoestima e a motivação.

► HP1: Reconhecer seus acertos e a 
potencialidade presente nos erros.

► HP2: Identificar a motivação na associação 
de atividades coletivas e lúdicas.

► CF: Reconhecimento das atividades 
de equilíbrio e agilidade.

► HF1: Equilibrar-se nos movimentos de 
ficar em pé e agachar, sem cair.   

► HF2: Ser ágil na associação entre o 
ficar de pé e pensar na resposta.

► CT: Ampliar seus conhecimentos a 
respeito da alimentação saudável 
e reconhecer as formas corretas de 
registrar informações sobre ela.

► HT1: Apreender novos conhecimentos a respeito 
da alimentação de forma mais saudável.

► HT2: Identificar a forma correta de registrar os 
nomes, seja por escrito ou por desenhos.

6
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As formas das operações

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Consolidar os conhecimentos sobre cores, formas geométricas simples, operações matemáticas e sobre 
o registro correto dos números por escrito e movimentando-se para chegar até o local determinado.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar operações matemáticas simples (soma e subtração).
► Reconhecer as formas geométricas e as cores na organização das respostas e do ambiente da atividade.
► Associar a forma e a cor para que possa ser encontrada a localização 

correta da resposta (posicionando-se nela).
► Desenvolver o respeito às regras do jogo e o deslocamento dos 

colegas, organizando as respostas e as atividades.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas).
► Português (alfabetização e ortografia).
► Artes (formas geométricas e cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central. 
► Nos cantos da sala deverão estar representados, no chão (com fita ou giz), quatro 

diferentes formas geométricas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo). 
► Nas paredes da sala o professor poderá colocar cores a seu critério (em fitas ou giz).
► No centro da sala deverão ser colocados alguns balões e, dentro, devem conter pequenos 

papéis com perguntas em forma de operações matemáticas (sem o resultado).
► As crianças deverão jogar os balões para cima e tentar evitar que caiam no chão.
► Depois de alguns minutos, o professor permitirá que os alunos estourem os balões sequencialmente.
► O aluno deve ler as perguntas do balão que estourou e respondê-las.
► O professor deverá oferecer alternativas para os alunos se posicionarem sobre cada uma das perguntas. Por 

exemplo: Quem acha que o resultado é cinco deve ir para a parede azul, perto do círculo, e assim por diante.
► Cada aluno que chegar primeiro ao local correto deverá fazer o registro na lousa 

da forma de se escrever por extenso o número resultado da operação.
► A atividade pode seguir de acordo com a disponibilidade de tempo do professor, 

mas é importante garantir a participação de todos os alunos.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Giz colorido ou fita colorida, balão e papel.

8  AVALIAÇÃO 
As atividades poderão ser avaliadas a partir da observação e do registro do professor, 
corrigindo as respostas erradas e as apresentando para reflexão junto aos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para que estas crianças consigam realizar corretamente todas as 
etapas é importante que as formas e as operações tenham registros sensoriais ou com materiais concretos, 
como alfabetos e números móveis. As cores deverão ter comandos ou representação também sensoriais 
que possam auxiliar. Todos os comandos e espaços na sala devem ser anteriormente demonstrados e 
reconhecidos por essas crianças, pois assim ficará mais fácil o deslocamento. No caso de precisarem de auxílio 
no deslocamento, é importante que o guia apenas leve a criança até o local que ela determinar como correto.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o 
reconhecimento das orientações, as outras atividades podem ser realizadas normalmente. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  com a ajuda de pessoas, 
oferecer apoio para a movimentação de acordo com as habilidades motoras de cada criança. As 
atividades de identificação e determinação das formas podem ser realizadas normalmente por elas.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com 
as cores e as formas pode operacionalizar melhor as tarefas. A demonstração de cada uma 
das localizações a cada nova tarefa também pode gerar maior retenção do conteúdo.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer sua vez no jogo 

e respeitar os colegas.
► HS2: Descobrir as respostas e coordenar 

com a localização na sala.

► CP: Capacidade de se motivar 
na aprendizagem.

► HP1: Relacionar as aprendizagens esperadas 
com a ludicidade da atividade.

► HP2: Buscar a resposta correta pela 
localização e deslocamento em sala.

► CF: Desenvolvimento da 
agilidade física e mental.

► HF1: Relacionar a resposta mentalmente 
com o movimento de deslocamento.

► HF2: Deslocar-se para o local correto 
respeitando o deslocamento dos colegas.

► CT: Reforço das aprendizagens sobre 
as cores, a matemática e a escrita.

► HT1: Identificar a forma geométrica 
e as cores corretamente.

► HT2: Realizar as operações matemáticas 
e o registro correto do resultado.

6
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Aviões da história

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Reforçar o aprendizado sobre a questão indígena, compreendendo o valor da sua cultura e a interferência 
na formação do povo brasileiro e aprimorar o seu processo de construção da língua escrita.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Organizar os conhecimentos a respeito da cultura indígena e 

suas influências na formação do povo brasileiro;
► Associação dos hábitos dos povos indígenas com determinados hábitos presentes na cultura brasileira;
► Constatar as formas corretas da escrita no seu processo de alfabetização;
► Identificar algumas palavras que são de origem indígena e que 

fazem parte da utilização cotidiana no português;
► Realizar movimentos com as partes superiores de seu corpo, aprimorando 

sua motricidade e evitando o contato físico com os colegas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia, origem das palavras e alfabetização);
► História (comunidades indígenas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O(a) professor(a) poderá solicitar que todos os alunos fiquem de pé ao lado de sua carteira;
► Ele deve apresentar cartões, que foram anteriormente confeccionados, com perguntas 

sobre os estudos realizados a respeito das comunidades indígenas;
► O professor explica que o aluno escolhido deverá responder à questão e “voar” (abrir seus braços como 

um avião), deslocando-se até a lousa para escrever a resposta. Por exemplo: o professor pergunta sobre 
o nome de um alimento indígena e o aluno escolhido “voa” até a lousa e escreve mandioca ou aipim;

► O aluno deve fazer o registro e o professor aproveita para fazer uma discussão sobre a origem da palavra escrita;
► Caso o aluno acerte a palavra, mas erre a ortografia, um outro aluno que 

afirmar saber a forma correta “voa” até a lousa e corrige a palavra;
► O professor poderá eleger um número de palavras e repetir a atividade outras vezes com outros alunos;
► A atividade pode se encerrar quando todos os alunos participarem apresentando ou corrigindo as palavras.

PORTUGUÊS HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, giz e cartões com as perguntas formuladas.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação pode acontecer tanto no que se refere à produção da escrita quanto ao 
reconhecimento e respeito da cultura indígena que deve ser refletida junto aos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para que estas crianças consigam realizar corretamente 
todas as etapas é importante que as perguntas sejam realizadas oralmente e as respostas 
possam também ser feitas da mesma forma por meio da soletração. Os movimentos podem 
ser ensinados e elas podem fazer ao redor da sua carteira sem problemas de mobilidade. 
Os comandos e a orientação podem também ser realizados de forma oral. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com os 
comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as 
outras atividades podem ser realizadas normalmente, incluindo os movimentos e os deslocamentos pela sala. 
Na leitura das questões, é importante que sejam feitas por Libras, caso elas sejam alfabetizadas nesta língua.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades 
de deslocamento podem ser realizadas com o apoio de alguém e, no caso das respostas, 
podem escrever também com a ajuda de colegas, de acordo com suas capacidades 
motoras. O ideal é que se tenha uma lousa adaptada à altura dos cadeirantes.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com imagens é essencial para 
que elas possam operacionalizar melhor as tarefas. As perguntas precisam ser diretas e objetivas.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do respeito 

às diferenças e integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e reconhecer o 

valor da cultura indígena.
► HS2: Compreender a formação do povo brasileiro 

a partir da diversidade que o compõe.

► CP: Capacidade de manter-se motivado 
e de promoção de autoavaliação.

► HP1: Reconhecer seus próprios erros e se autoavaliar.
► HP2: Realizar a atividade de forma lúdica e motivada.

► CF: Desenvolvimento de 
atividades de força e equilíbrio.

► HF1: Orientar-se pelos movimentos 
dos braços em equilíbrio.

► HF2: Manter seus braços elevados por algum tempo.

► CT: Reconhecimentos da cultura 
indígena e da formação de 
palavras com suas origens.

► HT1: Identificar a origem e a forma 
correta de registro das palavras.

► HT2: Reconhecer a cultura indígena 
no vocabulário brasileiro.

6
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A U L A  AT I VA  3 3

Corrida da pontuação

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
 Reconhecer as diferenças geradas pela pontuação nas frases e pela sinalização das operações 
matemáticas, além de aprenderem a respeitar os outros e serem ágeis na corrida.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer as diferentes funções da pontuação na construção de frases e na atribuição de sentido;
► Constatar sinalizações nas operações matemáticas para garantir determinados resultados;
► Identificar as formas e as características da vida na cidade e no campo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (pontuação de frases);
► Matemática (sinalização das contas);
► Geografia (modos de vida urbano e rural).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá organizar a sala de aula de forma a obter um espaço em 

forma de corredor e que tenha a lousa como um dos extremos; 
► Ele formará duas filas de alunos, uma de cada lado do corredor, e solicitará a formação 

de duplas, ficando cada um da dupla em um lado diferente da fila;
► O professor prepara também uma série de frases (que não tenham pontuação) que descrevam 

a forma de vida na cidade e no campo, assim como operações matemáticas sem o sinal;
► A cada dupla ele solicita que corram até a lousa; o primeiro a chegar fará 

o registro da frase ou da operação matemática na lousa;
► O outro colocará a pontuação na frase ou os sinais na operação matemática;
► Por fim, a dupla confere e faz as correções necessárias e passa-se para outra dupla;
► A atividade se encerra quando todas as duplas realizarem suas atividades.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, giz, cartões com as informações do conteúdo trabalhado conforme orientações.

8  AVALIAÇÃO 
As avaliações podem ser realizadas por meio da observação das respostas e registros dos erros dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todas 
os objetivos e orientações sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial ou 
oralmente. Tanto a corrida quanto a organização da atividade na lousa podem ser realizadas 
com a ajuda do aluno que fará dupla e que poderá estabelecer uma parceria.
2. Para crianças com deficiência auditiva: as orientações e instruções podem ser oferecidas totalmente 
em Libras ou com sinais que sejam compreensíveis. O sinal de partida deve ser combinado e oferecido 
juntamente com todos os outros alunos. Vale lembrar que a compreensão do ritmo da frase e sua pontuação 
são complexos para eles e por isso deve-se utilizar frases mais simples e descritivas, explicando que as 
ações podem ser descritas com partes. Quanto à sinalização na matemática, é compreensível para eles.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  podem 
ser combinados alguns movimentos diferenciados para substituir a corrida. De forma 
geral, o trabalho em duplas pode auxiliar no deslocamento e nos registros da lousa. 
Em relação aos trabalhos com os cartões, eles podem realizar normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. Quanto mais forem explícitos os 
tipos de materiais e diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade. As frases 
e as operações matemáticas também precisam ser apresentadas com simplicidade e objetividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de 

respeitar as diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Identificar diferentes formas 

de vida no campo e na cidade.
► HS2: Compreender o valor nas diferentes 

formas de organização das pessoas.

► CP: Desenvolvimento de atitudes 
de confiança e autoavaliação.

► HP1: Compreender o processo de confiança na dupla.
► HP2: Realizar autoavaliação no processo de 

organização e reconhecimento de possíveis erros.

► CF: Capacidade de realização das 
atividades de agilidade e velocidade.

► HF1: Correr rapidamente para chegar ao destino.
► HF2: Ser ágil no início da corrida e nas paradas.

► CT: Compreensão da forma correta 
de pontuar frases e sinalizar 
operações matemáticas.

► HT1: Identificar a localização correta 
da pontuação da descrição.

► HT2: Raciocinar a forma correta de realizar a 
conta para garantir o resultado apresentado.

6
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A U L A  AT I VA  3 4

Os saltos da história

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender a diferença entre os acontecimentos históricos e ampliar 
a capacidade de organização das práticas motoras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer a organização do tempo histórico e as distâncias entre um fato histórico e outro;
► Solucionar operações matemáticas; 
► Realizar a contagem referente aos momentos históricos apresentados;
► Demonstrar movimentos de motricidade que se aliam ao trabalho com 

a lateralidade e a realização de diferenciação cinestésica.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► História (o tempo histórico);
► Matemática (contagem);
► Educação Física (motricidade e saltos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor tem que solicitar que os alunos fiquem de pé ao lado de suas carteiras;
► O professor deve retratar na lousa uma reta que represente fatos históricos com diversos 

acontecimentos e discutir com os alunos a distância temporal entre cada um deles;
► O professor precisa escolher ou sortear um aluno de cada vez para solicitar que 

calcule a distância (em tempo) entre os acontecimentos indicados (pode ser em 
anos, século, ou decênios – de acordo com a aprendizagem dos alunos); 

► O professor deve então oferecer alternativas de resultado e de movimentos associados, 
por exemplo, se for quatro séculos pule com o pé direito, se for sete séculos pule com o 
pé esquerdo, se for dois séculos levante a mão esquerda, e assim por diante;

► Em seguida, o aluno deve apresentar o resultado correto e deve solicitar que a sala toda salte: 
para a esquerda, quem achar que está certo; e para à direita, quem achar que está errado;

► Vale lembrar que o resultado apresentado pelo aluno deve ser em forma de movimento;
► A atividade se encerra quando todos os alunos tiverem oportunidade de responderem questões 

na lousa, mas pode ser realizada em dois dias, de acordo com o número de alunos.

MATEMÁTICAHISTÓRIA ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz.

8  AVALIAÇÃO 
Pode ser realizada com diferentes formas de registro: quanto aos conteúdos o professor pode apontar 
os acertos e erros dos alunos, quanto aos movimentos ele pode verificar a realização dos mesmos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para esta atividade estes alunos podem receber as orientações 
de forma oral. A reta histórica pode ser construída com materiais que a deixem em alto relevo para que 
eles possam identificar os fatos e a distância entre eles. Quanto aos movimentos eles podem realizar sem 
a necessidade de adaptação. Vale lembrar que a lateralidade pode ser um pouco mais difícil de associação 
para eles, por isso, vale estimular a resposta cinestésica junto com a sala avaliando sua compreensão.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados de acordo com a sua capacidade motora e de mobilidade ou com a ajuda de colegas de sala. 
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com dados concretos pode 
demonstrar que os fatos históricos são essenciais para a operacionalização das tarefas. O quanto mais forem 
explícitos os tipos de materiais e diferentes entre si maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

atividades de respeito às 
regras e comunicação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e atender 

corretamente às regras do jogo.
► HS2: Comunicar-se de diferentes formas.

► CP: Capacidade de 
concentração e motivação.

► HP1: Envolver-se na atividade e 
realizá-la com ludicidade.

► HP2: Manter atenção concentrada 
na associação às respostas.

► CF: Reconhecimento de diferenciação 
cinestésica e orientação espacial.

► HF1: Identificar os diferentes movimentos propostos.
► HF2: Realizar corretamente os movimentos 

indicando o lado e o deslocamento corretos.

► CT: Promoção de novas aprendizagens 
associando conceitos de tempo 
histórico e contagem matemática.

► HT1: Associar a contagem do tempo 
com o movimento solicitado.

► HT2: Compreender o deslocamento dos 
fatos pela reta de registro histórico.

6
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A U L A  AT I VA  3 5

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Promover o reconhecimento da sua participação em grupos ou comunidades, bem como a 
localização geográfica e extensão dessas comunidades, associadas a determinados movimentos. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar a sua localização geográfica;
► Capacidade de nomear seu “lugar no mundo” e apontar as características populacionais deste lugar;
► Organizar novos conhecimentos matemáticos e geográficos;
► Ser capaz de registrar corretamente essas descobertas sobre localização.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia, acentuação e origem das palavras);
► Matemática (operações simples  - adição e subtração);
► Geografia (localização geográfica em relação aos estados e aos países e lateralidade); 
► História (temporalidade e história local, reforçando a constituição do ser 

humano como um ser histórico e inserido em uma comunidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor apresenta um mapa do Brasil e localiza a cidade e o estado em que estão;
► O professor combina com os alunos alguns movimentos. Por exemplo: pode solicitar para que os alunos 

que sejam nativos daquele estado fiquem de pé marchando no lugar, do lado direito da carteira, e os que 
são vindos de outras cidades, para que fiquem de pé do lado esquerdo das carteiras, equilibrando-se em um 
pé só. Em seguida as crianças que vieram de outros países podem dar pequenos saltos sem sair do lugar;

► Após estas atividades, o professor registra na lousa a idade de cada um dos estados 
citados e os alunos transferem o registro para seus respectivos cadernos; 

► Por fim, ele solicita que as crianças que são nascidas no estado mais velho levantem-se e marchem sem sair 
do lugar, enquanto que as crianças que são nascidas no estado mais novo façam movimentos de levantar e 
abaixar os braços. Caso sejam todos advindos de estados de mesma idade pode-se variar os movimentos 
considerando quem está mais ao norte e quem está mais ao sul (no que se refere à sua origem).

MATEMÁTICAPORTUGUÊS HISTÓRIA

Eu no mundo II

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Mapa do Brasil ou Mapa do Mundo (com divisão política), lousa, 
giz, caderno dos alunos e lápis para as anotações.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem dos conceitos de mais velho e mais novo, 
localização e pertencimento por meio das ações das crianças nos comandos de ficar em pé, 
marchar, lado direito e esquerdo, etc. Além de conferir os registros dos mesmos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: pode-se trabalhar com os alfabetos móveis ou em relevo 
e, caso não sejam alfabetizadas, o trabalho acontece por meio da identificação da nomenclatura 
(neste caso o nome das cidades). Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos.
2. Para crianças com deficiência auditiva: podem ser criadas estratégias de apontamento e 
identificação nos mapas para que elas identifiquem os lugares. Quanto aos movimentos, elas também 
podem fazer todos, mas os comandos precisam ser visuais, preferencialmente em Libras.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os 
movimentos podem ser adaptados. Por exemplo: caso tenham os membros inferiores 
comprometidos, solicita-se que levantem os braços, direito ou esquerdo.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), enquanto que 
as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Reconhecimento e 

respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as diferenças pessoais, 

de acordo com suas origens.
► HS2: Compreender a diferença isenta de valores 

positivos ou negativos, apenas como diferenças.

► CP: Autoconhecimento e  
autoavaliação.

► HP1: Reconhecer as diferenças entre 
os colegas e suas origens.

► HP2: Desenvolver estratégias de 
autoavaliação das suas características.

► CF: Diferenciação cinestésica. ► HF1: Diferenciar a lateralidade e 
reconhecer os esquemas corporais.

► HF2: Agir de acordo com os comandos de forma ágil.

► CT: Solução de pequenos problemas 
de operações simples e temporalidade.

► HT1: Registrar os números que representam as idades 
dos estados, identificando o mais velho e o mais novo.

► HT2: Registrar operações para identificar 
a diferença de idade das localizações.

6



113

A U L A  AT I VA  3 6
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a consciência da alimentação saudável e o conhecimento 
da forma correta de escrever e representar o alimento. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar substituições saudáveis na alimentação;
► Reconhecer as formas corretas de escrever e acentuar o nome dos alimentos;
► Organizar novos conhecimentos sobre alimentos saudáveis;
► Desenvolver a agilidade nos movimentos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia de palavras e correção de acentuação);
► Ciências (alimentação saudável);
► Artes (musicalidade e movimentos coordenados em diferentes ritmos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor apresenta uma lista de alimentos que não sejam saudáveis (especialmente 

frituras, refrigerantes e guloseimas) acompanhados de imagens;
► O professor combina com os alunos alguns movimentos. Por exemplo: para modificar uma fritura se 

faz um passo ou a representação de um rock, para se modificar um doce/guloseima se faz um passo 
de frevo e para modificar um refrigerante se faz um passo de samba ou a representação do som;

► Em seguida, escolhem o que querem mudar e agrupam-se pelo reconhecimento dos movimentos;
► Após esta atividade o professor registra na lousa a mudança proposta pelo grupo 

(conforme eles indicarem, ou pode solicitar que alguém do grupo registre o nome 
do alimento que substituirá o anteriormente citado pelo professor); 

► Por fim, ele solicita que as crianças registrem corretamente a lista de alimentos que modificaram.

PORTUGUÊS CIÊNCIAS ARTES

Detetive do lanche I 

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Giz, lousa e figuras de alimentos referenciados (pode-se trazer revistas  
para que as crianças consigam encontrar).

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem sobre os alimentos e discutir com os alunos 
quais podem ser considerados saudáveis. Ele também pode promover a reflexão 
sobre a escrita correta das palavras e as formas de representação corporal.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: pode-se trabalhar com os alfabetos móveis ou 
em relevo (materiais em braile). Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com a palavra escrita na 
lousa, mas os comandos precisam ser visuais, preferencialmente em Libras. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas (Por 
exemplo: para cadeirantes, solicitar a expressão com a parte superior do corpo). Quanto 
à escolha dos alimentos, estas crianças podem participar normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados para que estes 
sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), enquanto que 
as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Comunicação eficaz.

HABILIDADES
► HS1: Ter atenção concentrada na 

relação entre o alimento a modificar e 
o movimento que o caracteriza.

► HS2: Apresentar corretamente o movimento 
que comunica seu desejo de mudança.

► CP: Raciocínio rápido. ► HP1: Relacionar regras combinadas do jogo.
► HP2: Fazer-se compreendido de acordo com o 

passo de dança ou mímica da música apresentada.

► CF: Desenvolvimento de 
diferentes ritmos.

► HF1: Apresentar passo de dança que seja 
característica de algum ritmo escolhido.

► HF2: Expressar-se por meio dos movimentos rítmicos.

► CT: Reconhecimento das alterações 
possíveis na própria alimentação.

► HT1: Identificar os alimentos cotidianos 
que não são saudáveis.

► HT2: Reconhecer as possibilidades de 
substituição saudável de alimentos.

6
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A U L A  AT I VA  3 7
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Reconhecer e refletir sobre o ritmo das sequências numéricas no conceito de múltiplos e 
promover a aprendizagem por meio dos diferentes movimentos e diferentes ritmos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver o raciocínio lógico-matemático a partir da aprendizagem das relações 

de multiplicidade entre os números e as sequências matemáticas;
► Levar os alunos a perceber a lógica da tabuada relacionada à questão do ritmo;
► Movimentar-se de acordo com as regras apresentadas para a atividade, 

diferenciando ritmos e formas de movimentos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (sequência numérica e construção do conceito de múltiplo);
► Artes (atividades de movimentos em diferentes ritmos);
► Educação Física (desenvolvimento da motricidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Os alunos deverão formar um círculo, caminhar em sentido horário, bater palmas e pronunciar a  

sequência da forma escolhida pelo professor. Ex.: Os jogadores dirão TOC no lugar do 2, 4, 6, 8, etc. 
Assim, a contagem ficará da seguinte maneira: um, TOC, três, TOC, cinco, TOC, e assim por diante;

► Após a fixação da aprendizagem nesta primeira etapa, o professor poderá 
acelerar o ritmo da caminhada e das palmas a cada múltiplo;

► Quando um aluno ou um grupo de alunos errar, deve ser reiniciada a contagem;
► A atividade se encerra quando todos os alunos puderem participar de pelo menos 

duas sequências para que possam ser trabalhadas as diferenças também.

MATEMÁTICA ARTESED. FÍSICA

Toc da contagem

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULACADERNO DIDÁTICO ↗ ESCOLAS ATIVAS

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum material.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá aferir a aprendizagem dos alunos pela contagem do número de erros e 
também pela organização do grupo integrado no ritmo e nas atividades de movimento.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: esse trabalho pode ser falado ou cantado e com isso eles 
podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo 
realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças, ou ainda criar movimentos sem 
a necessidade do deslocamento rápido que possa gerar acidentes. A participação em conjunto com 
o grupo todo é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com números escritos na lousa ou em cartazes (que 
o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em 
Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados de acordo com a capacidade motora dos alunos. As palmas também 
podem ser realizadas na mudança do ritmo, possibilitando ainda que essas crianças 
batam a mão em partes do corpo ou objetos da sala e movimentem chocalhos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre os múltiplos e movimentos simples também 
podem ajudar, como bater palma em cada múltiplo solicitado. Por exemplo: relacionar os múltiplos 
de cinco com a palma ou com uma parada, quando as crianças estiverem caminhando na sala.
5. Para as crianças que tenham hiperatividade: a realização de atividades que demandam a 
aprendizagem e organização em diferentes ritmos pode ser difícil, mas é importante para que 
esses alunos possam observar os colegas e experimentar as atividades de ação e espera.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

trabalho de integração das 
ações entre os alunos.

HABILIDADES
► HS1: Promover o trabalho conjunto 

de organização da contagem.
► HS2: Perceber o papel de cada 

um no resultado coletivo.

► CP: Desenvolvimento das 
características de concentração 
e administração do tempo na 
realização da atividade.

► HP1: Concentrar-se nas tarefas, prestando 
atenção naquilo que cada um está realizando.

► HP2: Observar o tempo proposto para 
a organização do ritmo coletivo.

► CF: Capacidade de integração entre 
a manutenção do ritmo, a tarefa de 
raciocínio lógico e a motricidade.

► HF1: Realizar a contagem e as palmas 
em diferentes ritmos combinados.

► HF2: Combinar as palmas com o mesmo ritmo da 
caminhada e os sentidos (horário e anti-horário).

► CT: Capacidade de compreensão das 
relações de multiplicidade dos números.

► HT1: Aprender a “cantar” as sequências.
► HT2: Realizar as atividades de contagem 

“camuflando” os múltiplos corretamente.

6
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A U L A  AT I VA  3 8

GEOGRAFIA
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar o triplo de determinados números, percorrer a sala de aula em 
determinado trajeto com noções de orientação espacial.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar diferentes movimentos como forma de expressão;
► Buscar a forma correta de realização dos movimentos;
► Identificar os números e relacionar cada um deles com seu dobro.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (multiplicação – referência do três);
► Português (classe de palavras – numerais);
► Geografia (lateralidade e direcionamento de caminhos e trajetórias).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos deverão identificar um determinado número e o seu triplo, num 

trajeto a ter que percorrer a sala de aula de um lado a outro demonstrando o resultado;
► O professor deve organizar no chão da sala alguns bambolês, de forma que estes 

possam formar uma trilha, um caminho que perpassa a sala de aula; 
► No interior de cada bambolê deve ter um número escrito num pedaço de papel;
► Cada criança deverá sortear um número e em seguida deverá trilhar 

o caminho, identificando o número e seu triplo;  
► De triplo em triplo toda a trilha deverá ser percorrida. Ex: sorteado o número 4. O primeiro número 

a ser encontrado será o 12, em seguida o dobro dele, 36, depois o 72, e assim por diante; 
► A trilha pode ser a representação de uma estrada entre cidades e suas quilometragens, promovendo 

o cálculo entre elas e as relações de orientação espacial e o triplo de alguns números;
► O professor poderá fazer as adequações que julgar pertinente nos conteúdos, trabalhando, por 

exemplo, o triplo ou o dobro de quantidades com conteúdos de ciência (como os alimentos).

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

Geografia dos triplos

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bambolês, papel e lápis ou caneta.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode identificar o conhecimento adquirido sobre o triplo de grandes 
números e sobre lógica matemática e orientação espacial. Isto pode ser reconhecido 
nos erros e acertos indicados para posterior avaliação coletiva.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: esse trabalho pode ser realizado oralmente, assim, essas crianças 
podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo 
realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças, ou ainda criar trajetos sensoriais com 
objetos de diferentes superfícies e números em alto relevo. A participação em conjunto com o grupo 
todo é essencial para a compreensão e socialização das crianças. Podem ser utilizados ainda números 
móveis para fixar a aprendizagem dos triplos, bem como material dourado para sensibilização. Podem ser 
criados também trajetos sensoriais sobre as mesas para que todos realizem sem a utilização da visão.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com números escritos e com os comandos 
visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente e de forma 
visual, esses alunos também podem participar de trajetos sensoriais montados sobre as mesas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados de acordo com a capacidade motora ou de mobilidade delas. Os movimentos também podem 
ser realizados com adaptações no espaço, como, por exemplo, para os movimentos alternados e com sinais 
apontados com o próprio corpo. Os trajetos sensoriais sobre as mesas podem ser realizados tranquilamente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. É importante a operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre os números e seu dobro. Vale lembrar que o trabalho 
deve sempre iniciar por números menores para que concretizem os conceitos de numeral e de triplo.
5. Para as crianças que tenham hiperatividade: o trabalho com a observação dos colegas e 
a determinação das regras de aguardar sua vez podem colaborar com a aprendizagem.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

trabalho com base no respeito 
às regras dispostas.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer e respeitar as regras do jogo.
► HS2: Observar a participação de 

cada um dos colegas, promovendo a 
reflexão sobre a aprendizagem.

► CP: Capacidade de administrar o 
tempo de realização e adaptar-se à 
tarefa, superando as adversidades.

► HP1: Organizar o tempo de passagem pelo caminho 
e a realização das operações matemáticas.

► HP2: Adaptar a aprendizagem e a 
superação das dificuldades do trajeto.

► CF: Desenvolvimento da orientação 
espacial no ato de percorrer o trajeto.

► HF1: Identificar e seguir o sentido 
do trajeto a ser seguido.

► HF2: Relacionar a busca pelo dobro do 
número com o percurso a ser realizado.

► CT: Capacidade de reconhecer 
o conceito de triplo, inclusive 
enquanto classe gramatical 
e a orientação espacial.

► HT1: Identificar os numerais como classe 
gramatical e o triplo como parte dela.

► HT2: Demonstrar conhecimento de triplo dos números.

6
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1  OBJETIVO GERAL 
Identificar, na história contada pelo professor, palavras com determinada letra, combinada 
anteriormente com os alunos, indicando-a com batidas de pé no chão.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver noções de ortografia e reconhecimento de sons das letras (consciência fonológica); 
► Identificar os diferentes sons da mesma letra com os movimentos solicitados;
► Associar a representação com o movimento e a contagem da quantidade solicitada.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia);
► Matemática (contagens/numerais).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor inicia a contação de uma história; 
► No decorrer da leitura os alunos deverão identificar as palavras com as letras que devem 

reconhecer (que devem ser combinadas antecipadamente com o professor) e manifestarem-
se batendo os pés no chão por três vezes. Outras letras podem ser combinadas com outro 
gesto. Por exemplo: palavras com X, bate o pé três vezes, e palavras com S, bate o pé cinco 
vezes. Quando a palavra tem as duas letras, bate o pé oito vezes (soma das duas);

Obs.: O professor(a) poderá alterar as classificações das palavras de acordo com o conteúdo 
trabalhado em sala de aula, solicitando a identificação de determinadas letras ou sons.
► A atividade se encerra com o término da leitura do texto, mas o professor pode 

solicitar que as crianças escrevam as palavras identificadas, ditando-as.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

Bate-bate das palavras

DISCIPLINASA U L A  AT I VA  3 9
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros de histórias ou ainda textos retirados de outros suportes.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar as dificuldades dos alunos com relação ao conteúdo por meio 
do registro dos erros e acertos na identificação das palavras com as letras combinadas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as orientações podem ser dadas oralmente 
e os movimentos podem ser desenvolvidos podendo realizar parcerias entre crianças 
deficientes visuais e outras crianças. A participação em conjunto com o grupo todo é 
essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações por comandos visuais, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos em 
conjunto com o restante da sala. A leitura do texto pode ser feita em Libras (quando as crianças reconhecem 
esta língua), pode ser oferecido um texto para que esses alunos acompanhem os comandos diferenciados.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados, desde que observadas as possibilidades de uma delas. Em relação às determinações 
das atividades de identificação e consciência fonológica, podem realizar normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os 
comandos para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. 
A operacionalização e organização de informações, que provoquem relações entre os 
conhecimentos adquiridos e a atividade, podem auxiliar o trabalho desses alunos. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de comunicar 

seu aprendizado por meio de 
movimentos e seguir regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar a regra apontada 

ao longo da atividade.
► HS2: Comunicar sua resposta 

por meio de movimento.

► CP: Desenvolvimento da 
concentração na história.

► HP1: Desenvolver a capacidade de ouvir 
atentamente a história contada.

► HP2: Identificar a resposta buscada.

► CF: Apresentação da diferenciação 
cinestésica e agilidade na resposta.

► HF1: Diferenciar os movimentos que 
devem ser apresentados.

► HF2: Conseguir representar agilmente a frase solicitada.

► CT: Associar os diferentes sons 
das letras com as palavras como 
elas se apresentam no texto. 

► HT1: Perceber que algumas letras 
podem ter sons diversos.

► HT2: Identificar a ortografia correta das letras de 
acordo com sua fala e com a expressão escrita.

6
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A U L A  AT I VA  4 0
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Perceber no ambiente diferentes formas geométricas e separar alimentos saudáveis de não saudáveis, 
movimentando-se na sala de aula de acordo com a necessidade de busca destes alimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender as diferenças e as denominações das diversas formas geométricas;
► Relacionar o conhecimento do desenho das formas com as geometria estudada pela matemática;
► Desenvolver agilidade na identificação das formas representativas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (formas geométricas);
► Artes (cores e representação gráfica);
► Ciências (alimentação);
► Português (ortografia).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em solicitar que os alunos se organizem em pequenos 

grupos para que possam montar uma refeição completa e saudável;
► A turma deverá ser dividida em grupos menores de acordo com o número de alunos que se tem na sala; 
► No centro da sala de aula serão colocados diferentes alimentos secos (arroz, 

feijão, castanha, etc.) ou objetos que representem estes alimentos (brinquedos ou 
figuras representativas que podem ser retiradas de revistas velhas); 

► Cada grupo montará uma refeição completa com os produtos que escolher no centro da mesa;
► A escolha dos produtos deverá ser feita individual e sequencialmente pelos alunos de cada grupo;
► Após o prato pronto, cada grupo terá que fazer o registro de quantas e quais formas 

geométricas constam no seu prato, quantas cores e a quantidade de cada um dos alimentos e/
ou ingredientes para o seu preparo, identificando os alimentos saudáveis e não saudáveis;

► A atividade termina quando todos os alunos estiverem com as refeições montadas e registradas.

MATEMÁTICA PORTUGUÊS CIÊNCIASARTES

Almoço com a geometria

DISCIPLINAS



122
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Alimentos diversificados, figuras ou brinquedos desses objetos, com a finalidade  
de representar as formas geométricas.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode realizar registros sobre as imagens apresentadas pelos alunos, buscando 
identificar a compreensão deles a respeito das atividades de reconhecimento das formas 
geométricas em objetos cotidianos e da separação entre alimentos saudáveis e não saudáveis. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todos os objetivos 
sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial, como tato ou olfato, se for utilizado alimentos 
verdadeiros. O deslocamento para as figuras pode ser realizado com a ajuda de outro colega.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados para a chegada até as imagens e/ou objetos e a retirada de qualquer 
obstáculo. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para 
a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. É fundamental a operacionalização 
e a organização de informações que provoquem relações. Quanto mais forem explícitas as imagens 
em relação às formas geométricas, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

cooperação e do respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar com os colegas na 

identificação das formas.
► HS2: Identificar corretamente as 

regras da atividade e atendê-las.

► CP: Capacidade de compreender a 
atividade com criatividade e confiança.

► HP1: Observar atenta e criativamente as formas 
encontradas nas imagens ou objetos.

► HP2: Confiar nas elaborações apontadas pelo grupo.

► CF: Desenvolvimento da agilidade. ► HF1: Ser ágil em identificar o objeto.
► HF2: Deslocar-se para a escolha dos 

objetos de forma cuidadosa e ágil.

► CT: Perceber que a matemática 
pode ser encontrada e é utilizada 
a todo momento, em diferentes 
situações e ambientes.

► HT1: Identificar formas geométricas 
encontradas no cotidiano.

► HT2: Representar corretamente as formas 
geométricas e as quantidades.

6
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A U L A  AT I VA  4 1

Dando nome às coisas

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver por meio do movimento a formação de palavras, auxiliando no 
processo da alfabetização e na apropriação de novas palavras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as sílabas que formam as palavras apresentadas pelo professor;
► Reconhecer as formas corretas de escrever as palavras que são indicadas;
► Discutir novos conceitos por meio da socialização das palavras retiradas de qualquer novo conteúdo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e construção de conceitos);
► Ciências (partes do corpo);
► Geografia (localização geográfica).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve escrever algumas sílabas em folhas de papel e 

espalhar pelo chão da sala de aula de maneira aleatória;
► Cada uma das crianças receberá do professor uma palavra, com a denominação de uma parte do corpo 

e de um local na cidade onde está a escola (pode ser uma foto, uma imagem de revistas, etc.);
► O aluno terá que identificar as sílabas na sequência correta presentes no chão, formando então a palavra 

que se refere ao que foi indicado pelo professor (parte do corpo e local da cidade) por meio de imagem;
► Cada criança que conseguir montar a palavra deve mostrá-la para o 

professor, que deve dizer se está certa ou errada;
► Sempre que o aluno estiver certo ele deverá dar três saltos e ficar no lado esquerdo da 

sala e quando estiver errado ele deve fazer três polichinelos e corrigir a palavra;
► Quando o aluno que errou a palavra conseguir acertar, ele também dará três saltos e vai para o grupo dos acertos;
► Por fim, ele deverá escrever a palavra formada na lousa;
► A atividade se encerra quando todos os alunos conseguirem chegar ao grupo 

daqueles que acertaram a palavra. Vale ressaltar que se o professor tiver pouco tempo 
ou muitos alunos em sala ele poderá realizar a atividade em duplas.

PORTUGUÊS GEOGRAFIACIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Papel, lousa e giz, figuras com imagens de partes do corpo ou mesmo com fotos e imagens da cidade.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve estar atento à escrita correta das palavras, fazer a reflexão sobre os erros quando 
necessário e registrar a compreensão das crianças a respeito dos novos conceitos que serão discutidos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: o trabalho pode ser normalmente realizado desde 
que sejam utilizados materiais sensoriais (tanto letras e sílabas com relevo, quanto alfabetos 
móveis). Os movimentos podem ser realizados normalmente ou com parcerias.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações 
escritas na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos 
de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Garantindo a compreensão 
do conteúdo e das orientações, a atividade não precisa de novas adaptações.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados à junção das sílabas e à montagem das palavras sobre uma mesa ou mesmo sobre sua própria 
carteira. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização e na 
adaptação dos movimentos de acordo com a capacidade motora da criança, formando duplas que dividem em 
partes as atividades ou que auxiliam nos movimentos adaptados, como mexer somente os braços ou as pernas.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e 
organização de informações que provoquem relações simples entre os conteúdos e a formação das 
palavras e dos conceitos são essenciais. O quanto mais forem simples as palavras, considerando 
um grau crescente de dificuldade, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de comunicação 
e solidariedade.

HABILIDADES
► HS1: Ampliar o repertório de palavras 

e conceitos aprendidos.
► HS2: Colaborar com as discussões 

e o aprendizado dos colegas.

► CP: Reconhecimento da 
necessidade de adaptação e 
superação das adversidades.

► HP1: Reconhecer as dificuldades no processo 
de aprendizagem de novas palavras.

► HP2: Buscar novas informações e usos das 
palavras que são diferentes do seu cotidiano.

► CF: Desenvolvimento de habilidades 
de motricidade fina e agilidade.

► HF1: Juntar coordenadamente as sílabas 
e escrever na lousa a forma correta.

► HF2: Saltar e fazer polichinelos de 
maneira correta e sem cair.

► CT: Desenvolvimento no 
processo de alfabetização e 
aquisição de novos conceitos.

► HT1: Observar atentamente e apreender as 
formas corretas de escrita das palavras.

► HT2: Discutir os novos conceitos aprendidos 
e relacionar seus usos no cotidiano.

6
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A U L A  AT I VA  4 2

Dançando com meu povo

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Explorar a cultura de diferentes regiões do Brasil por intermédio das músicas e danças de cada uma 
delas. Auxiliando assim os aspectos corporais, pois estimulam o movimento, além da possibilidade 
de explorar os aspectos culturais de cada região, bem como a apropriação da história nacional. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar e reconhecer as diferentes características regionais do país, entre elas a dança e a musicalidade de 

cada povo;
► Identificar os aspectos culturais de cada região, relacionando esses elementos com a formação característica 

do povo de cada lugar; 
► Aprender alguns movimentos das danças regionais e letras de músicas que marcam a cultura regional de 

cada local.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (as regiões do Brasil – divisão política/territorial);
► História (história de danças regionais);
► Artes (expressão cultural por meio da musicalidade e da dança);
► Português (ortografia e origem das palavras).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor poderá apresentar as regiões do Brasil e suas riquezas culturais; 
► Ele deverá trabalhar cada uma das regiões, sendo apresentada para as 

crianças uma dança típica da região citada na aula; 
► A atividade consiste em levar os alunos a conhecer e a dançar os ritmos típicos de cada região brasileira; 
► Esta atividade pode ser dividida em várias aula ativas, sendo que a cada aula sejam trabalhadas uma região e 

uma dança diferente. Ex: 1ª Aula ativa: Região Nordeste (frevo ou axé); 2ª Aula ativa: Região Norte (Maracatu), etc. 
Obs.: Se houver na turma algum aluno que conheça de perto a cultura da região 
trabalhada pode auxiliar o professor no desenvolvimento da aula.

PORTUGUÊSGEOGRAFIAHISTÓRIA ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Equipamentos de reprodução de som e músicas de diferentes regiões do país.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser feita pelos professores por meio da observação 
e registro da expressão cultural dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a organização deste trabalho é muito importante 
para que todos os objetivos sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial 
(audição, no que se refere à música e a identificação dos ritmos). Os movimentos podem 
ser realizados com a ajuda de outro colega ou formando duplas para a dança.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações 
escritas na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos 
de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das 
orientações para as danças, é importante que esses alunos estejam descalços, pois assim 
aprenderão a identificar a vibração do som no chão e poderão inclusive dançar.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  A realização das 
atividades por meio de parcerias também pode contribuir com a socialização, formando duplas que 
dividem em partes as atividades. Para a dança é possível utilizar orientações da “dança adaptada” 
(pessoas que dançam que se utilizam de instrumentos que oferecem suporte para auxiliar pessoas 
com mobilidade reduzida) cujas informações indicam a realização de trabalho em duplas ou mesmo 
com utilização de equipamentos simples que possam auxiliar na realização dos movimentos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. De forma 
geral, as atividades de expressão corporal e dança são operacionalizações e informações 
que provocam relações simples entre os conteúdos e as aprendizagens. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

respeito às diferenças e do 
processo de integração.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças 

culturais das regiões do país.
► HS2: Viabilizar a integração entre colegas que 

têm suas origens em diferentes regiões do país.

► CP: Capacidade de desenvolvimento 
de autoestima e autoavaliação.

► HP1: Valorizar suas origens e sua cultura.
► HP2: Ser capaz de se autoavaliar no processo de 

consideração das representações de outras culturas.

► CF: Desenvolvimento da capacidade 
de se expressar com ritmo e 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Expressar movimentos de dança 
de acordo com ritmos diferentes.

► HF2: Reconhecer os diferentes movimentos 
que fazem parte da cultura de cada região.

► CT: Associação das danças aos 
elementos culturais de cada região e 
sua origem histórica e geográfica.

► HT1: Reconhecer as diferenças culturais 
regionais presentes no Brasil.

► HT2: Conhecer diversas expressões culturais do povo.

6
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A U L A  AT I VA  4 3

Jogo da memória científico

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender o sistema da escrita correta e a divisão silábica, a nomenclatura 
de algumas partes do corpo e a sua representação gráfica.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as letras e sílabas que compõem determinadas partes do corpo humano; 
► Aprender a grafia correta dos nomes das partes do corpo; 
► Ser capaz de movimentar os colegas de maneira a formar os nomes com as sílabas, reconhecendo aspectos 

da organização;
► Associar a grafia das palavras com a sua representação gráfica.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (separação silábica e ortografia);
► Ciências (partes do corpo humano);
► Artes (representação das partes do corpo humano).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em apresentar algumas sílabas e depois escondê-las para que os 

alunos organizem os amigos para formar palavras (nomes de partes do corpo);
► O professor trará para a sala de aula folhas de papel com algumas sílabas escritas; 
► Entregará para alguns alunos os papéis organizados de forma aleatória; 
► Algumas crianças permanecerão em pé na frente da sala e colocarão nas costas a sílaba;
► Os outros alunos terão que organizar os colegas de forma que as sílabas 

apresentadas formem nomes de partes do corpo;
► Em seguida, eles devem se virar para que verifiquem se os amigos acertaram na ordem das sílabas;    
► Conforme as palavras forem identificadas pelo grupo, alteram-se as sílabas apresentadas 

e dão oportunidade para que os demais alunos possam participar da atividade;
► Ao final da atividade, os alunos devem desenhar a parte do corpo que reconheceram.

PORTUGUÊS CIÊNCIAS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Papel, caneta e, caso o professor tenha acesso, um conjunto de 
representações e imagens de partes do corpo humano.

8  AVALIAÇÃO 
O professor precisa atentar-se à escrita correta dos nomes das partes do 
corpo humano e analisar como os alunos formam as palavras.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho é muito importante que todas as instruções 
sejam dadas oralmente; por sua vez, as sílabas para esses alunos podem ser apresentadas em 
alfabeto móvel ou alto-relevo. O deslocamento pela sala pode ser realizado sem problemas e 
sem a necessidade de adaptação, apenas deve-se tomar os cuidados para evitar acidentes. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho deve ser realizado com explicações 
e orientações escritas na lousa ou com os comandos de forma visual, podendo ser 
preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras atividades 
podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados para que possam realizar a identificação das sílabas e também para que possam segurar as sílabas 
para outros lerem. A realização das atividades de identificação das partes do corpo e da divisão silábica podem 
ser realizadas normalmente, já os movimentos são adaptados de acordo com a capacidade motora de cada um.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização das instruções e a 
determinação das partes do corpo de forma objetiva e demonstrativa podem auxiliar esses alunos. O quanto 
mais forem explícitos os tipos, as palavras e as regras, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de otimizar 

atividades reforçadoras da 
colaboração e da integração.

HABILIDADES
► HS1: Contribuir conjuntamente 

para a realização das tarefas.
► HS2: Promover o trabalho em grupo para 

a integração de todos na atividade.

► CP: Desenvolvimento de 
atividade de adaptação e 
superação das adversidades.

► HP1: Enfrentar as dificuldades de aprendizagem 
e a timidez para a organização das palavras.

► HP2: Ser capaz de apontar suas dúvidas, 
contando com a colaboração do grupo.

► CF: Realização de atividades de 
respeito às regras e equilíbrio.

► HF1: Atender às regras do jogo, tanto para esperar 
sua vez quanto para utilizar suas sílabas.

► HF2: Colocar-se na posição determinada pelo 
professor ou por quem está montando as palavras.

► CT: Ampliação do conhecimento 
sobre o corpo humano e 
sobre a divisão silábica.

► HT1: Compreender a correta escrita e divisão 
silábica dos nomes das partes do corpo humano.

► HT2: Representar as partes do corpo humano.

6



129

A U L A  AT I VA  4 4

Balões multidisciplinares II

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Verificar a aprendizagem de conteúdos trabalhados anteriormente em sala de aula 
e avaliar o desenvolvimento das habilidades psicomotoras dos alunos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar atividades simples de agilidade e equilíbrio/direcionamento que determinarão o desenvolvimento 

psicomotor;
► Identificar a forma correta de realizar a separação silábica das palavras apresentadas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (diferentes paisagens);
► História (transformação social no século XX – o campo e a cidade);
► Português (separação silábica).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central; 
► No centro da sala deverão ser colocados alguns balões e, dentro, devem conter pequenos papéis 

com perguntas de conteúdos das disciplinas previstas e anteriormente estudadas pelos alunos; 
► As crianças deverão jogar os balões para cima e tentar evitar que eles caiam no chão;
► Depois de alguns minutos o professor permitirá que os alunos estourem os balões sequencialmente;
►  Os alunos devem ler as perguntas do balão que estourou e respondê-las;
► A atividade termina quando todos os alunos tiverem respondido suas questões encontradas nos balões.

PORTUGUÊSGEOGRAFIA HISTÓRIA

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de atividades 

que estimulam a comunicação 
e o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Realizar as tarefas compartilhando 

os resultados com todos.
► HS2: Observar atentamente e obedecer 

às regras da atividade, especialmente não 
estourando os balões dos colegas.

► CP: Capacidade de raciocinar 
rapidamente e de concentrar-
se nas atividades.

► HP1: Manter atenção concentrada 
na realização das tarefas.

► HP2: Treinar o raciocínio rápido para 
responder as questões apresentadas.

► CF: Realização de atividades 
de equilíbrio e agilidade.

► HF1: Direcionar corretamente o balão a ser estourado.
► HF2: Demonstrar agilidade para jogar 

o balão e depois para estourá-lo.

► CT: Ampliação do conhecimento nas 
áreas de português, história e geografia.

► HT1: Responder corretamente as perguntas, 
as paisagens e as transformações.

► HT2: Demonstrar conhecimentos na 
realização de separação de sílabas.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Balões de borracha (bexigas), papel e caneta. 

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá solicitar que os alunos registrem no mesmo papel as respostas e as entreguem, pois, 
assim, ele poderá refletir com eles quando houver algum erro quanto aos conteúdos trabalhados.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização desse trabalho, essas crianças poderão 
participar com algumas adaptações, com atenção especial para que não haja acidentes durante 
o deslocamento para equilibrar e estourar os balões. Quando estourarem os balões, é indicado 
que algum amigo leia para eles as questões e eles respondam oralmente. Essas parcerias 
podem colaborar para a organização das tarefas e também para a socialização da turma.
2. Para crianças com deficiência auditiva: em relação a estes alunos apenas será necessário que as 
instruções sejam dadas em Libras ou por escrito, garantindo que eles entendam. Já na brincadeira dos balões 
e para ler as questões, eles podem participar sem adaptações. Para comunicar as respostas aos colegas será 
necessário um intérprete de Libras ou abrir a possibilidade de que eles escrevam na lousa as respostas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  neste caso, apenas 
será necessário organizar os movimentos de acordo com as necessidades motoras de cada um, 
podendo inclusive utilizar as partes do corpo que conseguem se movimentar para pegar e estourar 
os balões. No caso das questões apresentadas, eles podem responder normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: durante o deslocamento/movimentação 
dos balões e na tarefa de estourá-los, eles podem participar com qualidade. Para 
responder à questão, caso haja alguma dificuldade de compreensão, o professor poderá 
operacionalizar ou simplificar a pergunta para que ele consiga compreender.
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Vivo ou morto da  
ciência interdisciplinar

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento sobre alimentação saudável, sobre a história dos 
alimentos e realizar treinos de ortografia e separação silábica.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Apontar os conhecimentos a respeito da alimentação saudável e suas principais características; 
► Relacionar informações sobre alimentação saudável com formas de registro possíveis (escritas e 

desenhadas);
► Discutir novos conhecimentos sobre a história dos alimentos e as mudanças da ciência;
► Promover interação e cooperação entre as crianças de forma lúdica.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e separação silábica);
► Ciências (alimentação saudável);
► Artes (representação plástica – desenho);
► História (história dos alimentos e seu consumo).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em organizar conhecimentos sobre os 

alimentos, associados à brincadeira de “vivo ou morto”;
► Os alunos devem iniciar a atividade de pé;
► O professor explica inicialmente a atividade de movimento, apresentando a brincadeira do “vivo ou morto”: 

orientando que, na ordem “morto” eles devem agachar, e na ordem“vivo” eles devem ficar de pé;
► A brincadeira inicia com todos “mortos” (agachados);
► O professor fará uma pergunta sobre alimentação saudável (por exemplo: qual é a cor de frutas 

como a framboesa ou qual o tipo de alimento tem proteína?). E assim por diante; 
► Os alunos que souberem a respostas devem ficar de pé e falar “Vivo”;
► Em seguida, o professor escolhe um dentre os que ficaram de pé para dar a resposta. Ele escreverá o 

nome do alimento na lousa, fará um desenho e também separará as sílabas das palavras escritas;
► Os alunos podem realizar a atividade em duplas, escolhendo um colega quando ele for responder;
► As respostas são corrigidas de maneira coletiva e cooperativa, no momento em que são faladas ou escritas, e o 

professor deve aproveitar a oportunidade para discorrer um pouco sobre a história do alimento que foi falado;
► A atividade se encerra quando todos os alunos tiverem participado pelo 

menos uma vez (mesmo que como ajudante do colega).

PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIAARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz ou papel e lápis para a organização do registro dos alunos.

8  AVALIAÇÃO 
Os professores podem realizar a avaliação concomitante às respostas que são dadas pelos alunos, 
avaliando em conjunto e refletindo sobre os erros, seja em qualquer uma das etapas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os movimentos dessa atividade podem ser realizados 
normalmente sem a necessidade de adaptação para esses alunos, mas as instruções precisam ser 
realizadas oralmente e, quando necessário, operacionalizadas para eles, realizando a atividade juntamente 
com eles até que possam memorizar sensorialmente o movimento. As questões também podem ser 
feitas e respondidas oralmente sem qualquer dificuldade, mas o registro terá que ser adaptado para 
braile ou para a realização de parcerias com outros alunos que possam contribuir para o trabalho. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para estes alunos, é necessário garantir a organização e 
que as orientações sejam visuais – por meio da escrita ou por meio da fala em Libras. Na realização dos 
movimentos e deslocamentos, eles não encontrarão dificuldades e quando quiserem responder algo, 
precisarão de um intérprete de Libras ou poderão fazer por escrito (tanto na lousa, quanto no papel).
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades de responder 
perguntas poderão ser realizadas normalmente, sem a necessidade de adaptação. Já os movimentos 
e os registros deverão ser adaptados. Com relação aos movimentos, eles podem ser modificados de 
acordo com a capacidade motora de cada um (por exemplo: para o comando “vivo”, levanta-se o braço 
direito; para o comando “morto”, levanta-se o braço esquerdo) e o registro pode necessitar de ajuda de 
outro ou ainda de suporte para que a própria criança possa escrever, como equipamentos específicos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: a associação de atividades cognitivas com 
atividades operacionais podem auxiliar muito o desenvolvimento das aprendizagens necessárias, 
pois elas facilitam a organização de associações de informações sobre os alimentos com os 
movimentos na construção de novos conhecimentos. Quanto mais as perguntas forem realizadas 
de forma direta e objetiva sobre o alimento em questão, com apenas uma resposta direcionada, 
maior a chance de sucesso desses alunos. O registro dos nomes das frutas deve ser simples e 
com dificuldade crescente, atendendo aos limites presentes no seu desenvolvimento.
Obs.: essa atividade pode ser muito interessante para crianças com TDAH (especialmente aquelas com 
tendência impulsiva, pois poderão treinar o esperar e a obediência às regras, sem avançar a vez do colega).

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Construção de ações que 

favoreçam o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar corretamente as 

orientações para a atividade.
► HS2: Obedecer rigorosamente às regras da 

atividade como forma de cooperação.

► CP: Desenvolvimento de tarefas que 
promovam a autoestima e a motivação.

► HP1: Reconhecer seus acertos e a 
potencialidade presente nos erros.

► HP2: Identificar a motivação na associação 
de atividades coletivas e lúdicas.

► CF: Reconhecimento das atividades 
de equilíbrio e agilidade.

► HF1: Equilibrar-se nos movimentos de 
ficar em pé e agachar, sem cair.

► HF2: Ser ágil na associação entre o 
ficar de pé e pensar na resposta.

► CT: Ampliar os conhecimentos a 
respeito da alimentação saudável 
e reconhecer as formas corretas de 
registrar informações sobre ela.

► HT1: Apreender novos conhecimentos a respeito 
da alimentação de forma mais saudável.

► HT2: Identificar a forma correta de registrar os 
nomes, seja por escrito ou por desenhos.

6
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A U L A  AT I VA  4 6

As formas das palavras

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Consolidar o conhecimento sobre cores, formas geométricas simples, classe 
de palavras e sobre o registro correto dos números por escrito.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar classificação simples de palavras (substantivo e adjetivo);
► Reconhecer as formas geométricas e as cores na organização da resposta e do ambiente da atividade;
► Associar a forma e a cor para que possa ser encontrada a localização correta da resposta no espaço 

(posicionando-se nela);
► Respeitar os colegas para organizar as respostas e as atividades.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas);
► Português (classe de palavras, alfabetização e ortografia);
► Artes (formas geométricas e cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central;
► Nos cantos da sala deverão estar representados, no chão (com fita ou giz),  quatro 

diferentes formas geométricas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo); 
► Nas paredes da sala, o professor poderá colocar cores marcando as diferentes paredes;
► No centro da sala deverão ser colocados alguns balões e, dentro, devem conter 

pequenos papéis com perguntas sobre classificação de palavras;
► As crianças deverão jogar os balões para cima e tentar evitar que caiam no chão;
► Depois de alguns minutos o professor permitirá que os alunos estourem os balões sequencialmente;
► Os alunos devem ler as perguntas do balão que estourou e respondê-las;
► O professor deve oferecer alternativas para os alunos se posicionarem sobre cada uma das perguntas. Por 

exemplo: Quem acha que o resultado é cinco, deve ir para a parede azul, perto do círculo, e assim por diante;
► A atividade deve seguir pelo tempo que o professor tiver disponível ou até encerrar as perguntas;
► Cada aluno que chegar primeiro ao local correto deverá fazer o registro na lousa 

da forma de se escrever por extenso o número/resultado da operação.

PORTUGUÊSMATEMÁTICA ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Giz colorido ou fita colorida, balão e papel.

8  AVALIAÇÃO 
As atividades poderão ser avaliadas a partir da observação e do registro do professor 
sobre os alunos e suas capacidades de encontrar a resposta correta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para que estas crianças consigam realizar corretamente 
todas as etapas, é importante que as formas e as operações tenham registros sensoriais. As cores 
deverão ter comandos ou representação também sensoriais e que possam auxiliar. Todos os 
comandos e espaços na sala devem ser anteriormente demonstrados e reconhecidos por elas, 
pois assim ficará mais fácil o deslocamento. No caso de precisarem de auxílio no deslocamento, 
é importante que o guia apenas leve a criança até o local que ela determinar como correto.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com os 
comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, 
as outras atividades podem ser realizadas normalmente, como os movimentos e os deslocamentos pela sala.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  com a ajuda de pessoas 
que possam realizar as atividades de forma adaptada às suas capacidades motoras, especialmente 
para estourar os balões. Em relação às questões, elas podem resolver normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que os comandos sejam simplificados. 
A associação com as cores é essencial para que as crianças com deficiência intelectual possam 
operacionalizar melhor as tarefas, mas talvez seja melhor associar  as cores e os movimentos, 
deixando as formas de lado, visto o número alto de informações. A demonstração de cada uma 
das localizações a cada nova tarefa também pode gerar maior retenção do conteúdo.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer sua vez no jogo 

e respeitar os colegas.
► HS2: Descobrir as respostas e coordená-

las com a localização na sala.

► CP: Capacidade de se motivar 
na aprendizagem.

► HP1: Relacionar as aprendizagens esperadas 
com a ludicidade da atividade.

► HP2: Buscar a resposta correta pela 
localização e deslocamento em sala.

► CF: Desenvolvimento da 
agilidade física e mental.

► HF1: Relacionar a resposta mentalmente 
com o movimento de deslocamento.

► HF2: Deslocar-se para o local correto 
respeitando o deslocamento dos colegas.

► CT: Reforço das aprendizagens sobre 
as cores, a matemática e a escrita.

► HT1: Identificar a forma geométrica 
e as cores corretamente.

► HT2: Realizar as classificações das palavras 
e o registro correto das mesmas.

6
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A U L A  AT I VA  4 7

Avião geográfico

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Retomar os aprendizados em relação à classificação das paisagens, compreendendo a orientação 
espacial e a grafia correta do nome dos locais por meio da ludicidade e dos movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer as diferenças que marcam as paisagens;
► Associar o local apontado à sua denominação escrita;
► Organizar a separação silábica dos “nomes dos locais”, compreendendo a grafia e a separação silábica 

corretas;
► Identificar corretamente as orientações de lateralidade – direita e esquerda – e expressão corporal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (as diferentes paisagens);
► Português (classe de palavras –numeral – separação silábica e ortografia);
► Artes (representação plástica – desenho – e trabalho com as cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste na organização do trabalho em duas pequenas partes: a 

primeira com os alunos de pé e a segunda com os alunos sentados;
► Na primeira parte, o professor solicita aos alunos que fiquem de pé e fala pausadamente 

uma sequência de 10 locais conhecidos por eles (escolhidos aleatoriamente);
► O professor deve explicar aos alunos que fiquem com os braços abertos como se fossem aviões e, quando 

ele disser o nome de uma paisagem urbana, eles devem abaixar o braço direito e manter o esquerdo; 
quando ele disser uma paisagem rural, os alunos devem abaixar o braço esquerdo e manter o direito;

► Na segunda parte, os alunos devem sentar-se em seus lugares e o professor retoma a questão das 
paisagens, solicitando que escrevam os nomes e separem completamente as sílabas de cada um deles;

► Por fim, o professor solicita aos alunos que desenhem algo que marque aquela paisagem;
► Para encerrar a atividade, ele faz a correção na lousa e pede para os alunos levantarem 

cartões verde (quando o registro estiver todo certo), amarelo (quando o registro 
estiver parcialmente certo) e vermelho (quando o registro estiver incorreto).

PORTUGUÊSGEOGRAFIA ARTES

DISCIPLINAS



136

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Cartões verde, amarelo e vermelho para as correções coletivas; folha de papel e lápis para realizar os registros.

8  AVALIAÇÃO 
A forma mais efetiva de realizar a avaliação da atividade é a organização das correções no 
momento em que elas acontecem e socializar os erros e os acertos, refletindo sobre eles.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todos os objetivos 
possam ser transmitidos oralmente. Os movimentos podem ser realizados normalmente. Quanto 
aos registros, necessitarão de parcerias constituídas com outros colegas de sala ou ainda de 
possibilidade de utilização de materiais adaptados como cartões em braile. O trabalho também 
pode ser todo realizado com parcerias, desde que estas não sejam apenas para fazer o trabalho por 
essas crianças, precisam ser suportes para dividir o trabalho e traduzir de forma compreensível.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa 
ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser 
preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras atividades de movimento 
e de respostas podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem ser 
adaptados de acordo com a capacidade motora de cada um. A apresentação dos registros, sua correção 
e representação das quantidades podem ser realizadas sem a necessidade de qualquer adaptação.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos deverão ser adaptados para que sejam 
melhor compreendidos. A associação com as cores é importante para operacionalizar as tarefas. As 
perguntas devem ser objetivas e as orientações precisam ser reforçadas a cada mudança na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades 

que desenvolvam a integração 
e o senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar para integrar-se ao 

grupo na atividade de pé.
► HS2: Ser sincero e ter senso crítico na 

correção dos registros realizados.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades, bem como 
valorização das potencialidades.

► HP1: Reconhecer seus erros e buscar 
estratégias para superá-los.

► HP2: Buscar novos resultados corrigidos, 
adaptando a nova aprendizagem.

► CF: Desenvolvimento de atividades 
com diferenciação cinestésica.

► HF1: Identificar as mudanças realizadas de acordo 
com as informações sobre lateralidade.

► HF2: Realizar corretamente os movimentos 
para a direita e para a esquerda.

► CT: Reforço das aprendizagens a 
respeito de lateralidade, paisagens 
geográficas e o seu registro.

► HT1: Identificar corretamente as diferentes paisagens.
► HT2: Registrar o nome dos locais por 

extenso e separar suas sílabas.

6
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A U L A  AT I VA  4 8

Teatro na história

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Aprender de uma forma mais lúdica e motivante os conteúdos de história, trabalhando na multidisciplinaridade: 
com os elementos da leitura, da escrita e da oralidade, além do teatro e da expressão corporal.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Revisar conteúdos de história específicos para o primeiro ciclo, com a ludicidade no ato de estudar e de 

aprender;
► Empregar conhecimentos de leitura e escrita no reconhecimento do texto e de treino na oralidade no ato da 

representação da história em sala de aula;
► Organizar peças teatrais a partir dos conteúdos de história, desenvolvendo também conteúdos relativos ao 

trabalho específico do teatro e da expressão corporal e suas características.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (aquisição da leitura, da escrita e trabalho com a oralidade);
► História (a história local e o cotidiano);
► Arte (teatro e expressão corporal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade deve buscar modificar as aulas de história, atuando na vivência dos temas 

levantados por meio do teatro. É possível, em diferentes momentos no trajeto escolar 
dos alunos, apresentar os fatos históricos por meio da teatralização; 

► Os alunos podem ser divididos, por exemplo, na representação da história da formação da cidade 
em que está a escola, representando os pioneiros, os nativos encontrados, os descendentes, etc. 
O(a) professor(a) poderá narrar a história, enquanto os alunos interpretaram os fatos narrados; 

► A atividade termina quando o professor encerra a história e pede para os alunos relatarem 
a forma como compreenderam o nascimento daquela cidade (pode ser oralmente com 
um aluno começando e outros continuando a história ou pode ser por escrito).

► Dicas: 
► Nessa atividade, não é necessariamente importante o ato de decorar as falas dos 

personagens, pois a intenção seria a interpretação corporal dos alunos e a assimilação 
dos fatos históricos apresentados na narração realizada do professor. 

► Vale a ressalva de que nem toda teatralização tem como objetivo a apresentação da mesma, 
pois é também um recurso pertinente no desenvolvimento integral da criança.  

PORTUGUÊS HISTÓRIA ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum. Eventualmente é possível contribuir com roupas ou pequenos 
objetos trazidos de casa, combinados previamente.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a capacidade dos alunos de leitura, quando essa for solicitada, e pode 
também avaliar a escrita na atividade. A compreensão da história avalia-se no momento final.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: todos os comandos e espaços na sala devem ser 
anteriormente demonstrados e reconhecidos por elas, pois assim ficará mais fácil o deslocamento 
e a participação no teatro. No caso de precisarem de auxílio no deslocamento, é importante que o 
guia apenas leve a criança até o local que ela determinar como correto. As atividades de leitura e 
escrita podem ser adaptadas para o braile, caso estas crianças sejam alfabetizadas desta forma.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com 
os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, 
as outras atividades podem ser realizadas normalmente, como os os movimentos e os deslocamentos 
pela sala para o teatro. Os trabalhos com os conteúdos podem ser realizados normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  a participação 
do teatro pode ser adaptada de acordo com a capacidade motora de cada um e a orientação 
sobre a história e as atividades de leitura e escrita podem ser realizadas normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. Quanto mais forem explícitos os tipos de 
materiais e diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade. A demonstração 
de cada uma das localizações a cada nova tarefa também pode gerar maior retenção do conteúdo.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de ações 

de comunicação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Expressar conteúdos de história 

de formas diferenciadas.
► HS2: Trabalhar em equipe para a construção 

e socialização do trabalho, aprendendo 
coletivamente suas práticas e técnicas.

► CP: Capacidade de 
organização de conteúdos com 
criatividade e motivação.

► HP1: Desenvolver conteúdos de 
história criando novos olhares.

► HP2: Motivar a aprendizagem tanto dos 
conteúdos de história quanto das práticas de 
leitura e escrita e das técnicas de teatro.

► CF: Realização de atividades 
com ritmo e agilidade.

► HF1: Desenvolver um ritmo nas ações teatrais que 
possam proporcionar a maior compreensão.

► HF2: Realizar movimentos com agilidade 
para incentivar e motivar o aprendizado.

► CT: Reconhecimento de 
conteúdos de história, português 
e artes na organização de formas 
motivadoras de aprendizagem.

► HT1: Relacionar os conteúdos de 
história, artes e português.

► HT2: Aprimorar os trabalhos de leitura e 
escrita, além da oralidade e da expressão 
corporal como formas de comunicação.

6
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A U L A  AT I VA  4 9

Rolagem do conhecimento

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Responder as questões que lhes forem feitas sobre ciências e matemática e em seguida 
realizar movimentos de rolagem em um colchonete para registrar o resultado.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Promover de forma lúdica a organização e retomada de conteúdos sobre o ciclo da água e sobre as 

operações matemáticas simples que precisam ser reelaboradas;
► Compreender a organização contínua dos conteúdos, entendendo que a fixação de um pode auxiliar na 

aprendizagem de outros;
► Relacionar as respostas corretas com a realização de movimentos e com a aprendizagem ativa, promovendo 

ações enriquecedoras da própria aprendizagem.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Podem ser utilizados praticamente todos os conhecimentos elaborados em forma de questões.

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve elaborar anteriormente uma série de cartões contendo questões sobre o ciclo da água e com 

operações matemáticas simples (sem o resultado), e arrumar a sala de aula para que tenha um espaço no centro;
► Em seguida, ele deve organizar a turma em duas filas no fundo da sala e colocar um colchonete no meio da sala;
► Um aluno de cada lado, alternadamente, deve retirar um cartão (colocado em uma 

caixa ou um cesto entre as duas equipes) e verificar se sabe a resposta;
► Caso ele acerte a resposta, pode rolar pelo colchonete até o outro lado 

da sala e responder por escrito no mesmo cartão;
► Caso não saiba a resposta, ele deve ir para o final da fila e tentar responder com a ajuda de seus colegas do grupo;
► A atividade termina quando todos tiverem rolado pelo colchonete.
Obs.: As questões podem ser variadas, contemplando temas de português, matemática, 
artes, geografia, história ou ciências, em momentos posteriores.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Papel para a confecção dos cartões, lápis e colchonete.

8  AVALIAÇÃO 
O professor recolhe os cartões respondidos e discute com os alunos as respostas dadas: quando 
certas, avisa, e quando erradas, pode optar por não falar, mas avisar qual é a resposta correta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as leituras das questões podem ser realizadas com auxílio 
de um colega ou podem ser preparados cartões em braile caso se tenha acesso a esse material. Outra 
possibilidade é montar cartazes com questões adequadas, que possam ser realizadas com alfabetos 
móveis. Quanto ao movimento, eles conseguem realizar, apenas será necessário um trabalho de 
realização operacionalizada para que essas crianças possam registrar sensorialmente os movimentos 
que serão realizados, assim, facilita a memorização e a realização autônoma de todos eles. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: as orientações e os comandos para a realização da atividade 
precisam ser realizadas de forma visualmente compreensível. Quanto à leitura das questões, deve ser 
adaptada ao nível de aprendizagem dessas crianças, assim como das outras também. Em relação às 
atividades físicas, podem ser realizadas normalmente, apenas é necessário que se garanta a compreensão 
das ações, podendo inclusive solicitar que demonstrem para verificar se compreenderam ou, então, 
deixar que estejam na fila após outros colegas, para que observe a rolagem nos colchonetes.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades, no 
que se refere às questões sobre os conteúdos diversificados, podem ser realizadas comumente 
por esses alunos. Já os movimentos, precisam ser adaptados de acordo com suas possibilidades. 
Por exemplo: pode ser solicitado que se levantem um dos membros superiores ou que acenem 
com a cabeça. Podem ainda tentar realizar a rolagem no colchonete tendo ajuda apenas para 
chegar até ele e sair dele, de acordo com as diferentes possibilidades encontradas.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos tornando-
se mais operacionalizados e contendo maior detalhamento (incluindo demonstrações). As atividades 
de movimento devem ser realizadas normalmente. É preciso que o professor se adapte para oferecer 
maiores explicações em caso de necessidade para maior compreensão e que sempre forneça um 
tempo maior de resposta quando necessário, incentivando a autonomia destes alunos.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade e atitudes de 

colaboração e cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Compreender seu papel na 

realização da tarefa do grupo.
► HS2: Cooperar com os colegas na 

realização de suas atividades.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades e capacidade 
de raciocínio rápido.

► HP1: Pensar rapidamente na retomada dos 
conteúdos estudados para elaborar as respostas.

► HP2: Reconhecer suas dificuldades e 
buscar ajudas para superá-las.

► CF: Capacidade de realizar movimentos 
de rolagem e equilíbrio.

► HF1: Deitar-se no colchonete e levantar-
se mantendo o equilíbrio.

► HF2: Rolar no colchonete com segurança.

► CT: Aprofundamento de 
conhecimentos sobre o ciclo da água 
e sobre as operações matemáticas.

► HT1: Responder atentamente às 
questões que lhes são postas.

► HT2: Discutir com os colegas de 
grupo caso surjam dúvidas.

6
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A U L A  AT I VA  5 0

Cultura, cor e forma

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
1º AO 3º ANO

1  OBJETIVO GERAL 
Consolidar os conhecimentos a respeito da cultura local por meio das cores, formas geométricas 
simples, operações matemáticas e a forma correta de registrar os números por escrito.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar operações matemáticas com objetos concretos;
► Reconhecer as formas geométricas e as cores na organização das respostas e do ambiente da atividade;
► Associar a forma e a cor para que possa ser encontrada a localização correta da resposta (posicionando-se 

nela);
► Respeitar as regras do jogo e o deslocamento dos colegas, organizando as respostas e as atividades.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas);
► Português (alfabetização e ortografia);
► História (cultura local);
► Artes (formas geométricas, valores culturais e cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central e 

nos cantos deverão estar representados no chão (com fita ou giz) quatro diferentes 
formas geométricas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo); 

► Nas paredes da sala o professor pode colocar cores (em fitas ou giz), 
por exemplo, verde, amarelo, azul e vermelho;

► No centro da sala, colocará alguns balões e no interior deles pequenos papéis 
com perguntas em forma de operações matemáticas (sem o resultado) e também 
sobre a cultura local (forma do povo se organizar e práticas cotidianas);

► As crianças deverão jogar os balões para cima, de modo a tentar não os deixar cair no chão;
► Depois de alguns minutos, o professor permitirá que os alunos estourem os balões um por vez, e 

conforme os balões forem estourados, as perguntas deverão ser respondidas pelos alunos;
► O professor deverá oferecer alternativas para cada uma das perguntas e a cada alternativa 

os alunos deverão se deslocar para as paredes e cores. Por exemplo, quem acha que o 
resultado é cinco deve ir para a parede azul, perto do círculo, e assim por diante;

► A atividade deve seguir pelo tempo que o professor tiver disponível ou até encerrar as perguntas;
► Cada aluno que chegar primeiro ao local correto deverá fazer o registro na lousa 

da forma de se escrever por extenso o número resultado da operação.

PORTUGUÊS ED. FÍSICA HISTÓRIA ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Giz colorido ou fita colorida e balões com pequenos papéis no seu 
interior apresentando as operações matemáticas.

8  AVALIAÇÃO 
As atividades poderão ser avaliadas a partir da observação e do registro do professor 
sobre os alunos e sua capacidade de encontrar a resposta correta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para que estas crianças consigam realizar corretamente todas 
as etapas é importante que as formas e as operações tenham registros sensoriais ou sejam com materiais 
concretos. As cores deverão ter comandos ou representação também sensoriais e que possam auxiliar. 
Todos os comandos e espaços na sala devem ser anteriormente demonstrados e reconhecidos por essas 
crianças, pois assim ficará mais fácil o deslocamento. No caso de precisarem de auxílio no deslocamento, 
é importante que o guia apenas leve a criança até o local que ela determinar como correto.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com os 
comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, 
as outras atividades podem ser realizadas normalmente, como os movimentos e os deslocamentos pela 
sala. É importante que os comandos sejam dados ao mesmo tempo que para as outras crianças.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  com a ajuda de pessoas que 
possam levar as cadeiras (no caso de cadeirantes) ou apoiar a movimentação (no caso de não cadeirantes).
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com as cores é essencial para 
que essas crianças possam operacionalizar melhor as tarefas. Quanto mais forem explícitos os tipos de 
materiais e diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade. A demonstração 
de cada uma das localizações a cada nova tarefa também pode gerar maior retenção do conteúdo.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer sua vez no jogo 

e respeitar os colegas.
► HS2: Descobrir as respostas e coordenar-

se com a localização na sala.

► CP: Capacidade de se motivar na 
aprendizagem e respeitar as diferenças.

► HP1: Relacionar as aprendizagens esperadas 
com a ludicidade da atividade.

► HP2: Reconhecer e respeitar as formas 
diferentes de se expressar de cada povo.

► CF: Desenvolvimento da 
agilidade física e mental.

► HF1: Relacionar mentalmente a resposta 
com o movimento de deslocamento.

► HF2: Deslocar-se para o local correto, 
respeitando o deslocamento dos colegas.

► CT: Reforço das aprendizagens sobre 
as cores, a matemática e a escrita.

► HT1: Identificar a forma geométrica 
e as cores corretamente.

► HT2: Realizar as operações matemáticas 
e registro correto do resultado.

6
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A U L A  AT I VA  5 1

Detetive do lanche II

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver nos alunos a consciência da alimentação saudável e o conhecimento da forma correta 
de escrever e representar o alimento, reforçando a realização de movimentos com agilidade. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar substituições saudáveis na alimentação;
► Reconhecer as formas corretas de escrever e acentuar o nome dos alimentos;
► Organizar novos conhecimentos sobre alimentos saudáveis;
► Desenvolver a agilidade nos movimentos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia de palavras e correção de acentuação);
► Ciências (alimentação saudável);
► Artes (musicalidade e movimentos coordenados em diferentes ritmos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade o professor deve incentivar que seus alunos realizem o reconhecimento 

correto da alimentação e que possam aliar movimentos de dança;
► O professor deve apresentar uma lista de alimentos que não sejam saudáveis 

(especialmente frituras, refrigerantes e guloseimas);
► O professor combina com os alunos alguns movimentos. Por exemplo: para modificar uma fritura se 

faz um passo ou a representação de um rock, para se modificar um doce/guloseima se faz um passo 
de frevo e para modificar um refrigerante se faz um passo de samba ou a representação do som;

► Em seguida, escolhem o que querem mudar e agrupam-se pelo reconhecimento dos movimentos;
► Após esta atividade o professor registra na lousa a mudança proposta pelo grupo 

(conforme eles indicarem ou pode solicitar que alguém do grupo registre o nome 
do alimento que substituirá o anteriormente citado pelo professor)  

► Por fim, ele solicita que as crianças consultem no dicionário e que cada grupo identifque 
a forma correta de escrever a palavra (nome do alimento) e corrija se necessário.

PORTUGUÊS CIÊNCIAS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Giz, lousa e dicionário

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem sobre os alimentos saudáveis e discutir com os 
alunos quais podem ser assim considerados, além de observar e promover a reflexão sobre a 
escrita correta das palavras e as formas de representação cultural por meio da dança.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: pode-se trabalhar com os alfabetos móveis 
ou em relevo (materiais em braile, caso elas sejam alfabetizadas nessa língua) ou com 
comandos sonoros. Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com a palavra escrita na lousa, mas 
os comandos precisam ser visuais, preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas 
nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas (por 
exemplo: para cadeirantes, solicitar a expressão com a parte superior do corpo). Quanto 
à escolha dos alimentos, estas crianças podem participar normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados para que estes 
sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), enquanto que 
as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Comunicação eficaz.

HABILIDADES
► HS1: Ter atenção concentrada na 

relação entre o alimento a modificar e 
o movimento que o caracteriza.

► HS2: Apresentar corretamente o movimento 
que comunica seu desejo de mudança.

► CP: Raciocínio rápido. ► HP1: Relacionar regras combinadas do jogo.
► HP2: Fazer-se compreendido de acordo com o 

passo de dança ou mímica da música apresentada.

► CF: Desenvolvimento de 
diferentes ritmos.

► HF1: Apresentar passo de dança que seja 
característico de algum ritmo escolhido.

► HF2: Expressar-se por meio dos movimentos rítmicos.

► CT: Reconhecimento das alterações 
possíveis na própria alimentação.

► HT1: Identificar os alimentos cotidianos 
que não sejam saudáveis.

► HT2: Reconhecer as possibilidades de 
substituição saudável de alimentos.

6
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Circuito com balões: 
Classificando as sílabas

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar e apontar a classificação das palavras apresentadas pelo professor quanto ao número de sílabas 
(monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas), desenvolvendo a agilidade nos movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender a classificação das sílabas apresentadas pelo professor, reconhecendo o número de sílabas 

que as palavras têm; 
► Desenvolver agilidade e rapidez corporal nas atividades da gincana;
► Envolver-se em processos de socialização e colaboração nas atividades propostas para a gincana.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (divisão silábica e classe de palavras);
► Educação Física (movimentos diversos e trabalhos de cooperação em equipe).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade o professor deve trabalhar com seus alunos discutindo 

as orientações colocadas no interior dos balões;
► O professor deve organizar a sala de forma que haja um espaço central liberado e 

colocar algumas cadeiras de forma que possam servir de obstáculos; 
► O professor deve escrever, em pequenos pedaços de papel, palavras com diferentes 

classificações. Cada um destes papéis deve ser inserido em balões coloridos. Após estarem 
cheios e com os papéis, os balões devem ser agrupados próximos à lousa;

► As crianças devem ser divididas em grupos (Ex: Grupo Verde e Grupo Vermelho);
► Para cada grupo será formada um fila com a finalidade de organizar a sequência de cada participante; 
► Ao comando do(a) professor(a), um integrante de cada equipe deverá correr, passando pelas cadeiras, 

até o local onde estão os balões. Deve estourar um balão, ler a palavra e identificar sua classificação; 
► Vence a equipe que conseguir identificar mais palavras corretamente.

PORTUGUÊS ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bexigas, lousa e giz e mobiliário da própria sala de aula para organizar o espaço.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá perceber se os alunos compreenderam a orientação sobre a classificação das palavras, 
identificando também a socialização e o trabalho em equipe, amenizando os conflitos possíveis e, por 
fim, avaliar a correta realização dos movimentos e a participação do grupo na atividade proposta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, basta que fique 
clara a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do conteúdo. É necessário que as 
palavras sejam adaptadas para elas, podendo ser com alfabetos móveis ou em relevo, ou ainda, em braile. Outra 
possibilidade é que elas realizem a atividade juntamente com outra criança, como um guia de atividades físicas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou com os 
comandos de forma visual, ou com a demonstração do alfabeto móvel, mas preferencialmente em Libras, 
se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados. Por exemplo: elas podem se dirigir até os balões utilizando seu recurso de locomoção 
(que pode ser cadeira de rodas, muletas, andador, bengala, etc.). Neste caso, o professor deve atentar-
se para que os obstáculos propositais da atividade não impeçam a passagem dessas crianças.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. Por exemplo: os 
movimentos devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), 
enquanto que as atividades de identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de ações 

de cooperação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar momentos de cooperação 

para benefícios da equipe.
► HS2: Realizar atividades de integração 

para que a equipe alcance sucesso.

► CP: Relacionar o processo de 
aprendizagem das classificações 
silábicas de forma motivada.

► HP1: Reforçar o "espírito de equipe”.
► HP2: Motivar-se pelo benefício do grupo 

e pelos acertos na aprendizagem.

► CF: Realização de sequências 
de movimentos e atividades de 
força, ritmo, velocidade, etc.

► HF1: Compreender corretamente a 
sequência apontada nas orientações.

► HF2: Identificar e realizar cada um 
dos movimentos necessários.

► CT: Compreensão dos processos de 
divisão e classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas.

► HT1: Reconhecer o número de sílabas de 
cada uma das palavras apresentadas.

► HT2: Classificar as palavras quanto 
ao número de sílabas.

6
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Gincana das estações do ano

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar e apontar a classificação das palavras apresentadas pelo professor quanto ao número de sílabas 
(monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas), desenvolvendo a agilidade nos movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Conhecer e identificar as características de cada uma das estações do ano;
► Perceber as diferenças presentes no clima, no tempo e nas regiões de acordo com as estações do ano; 
► Aprender o período (mês) e a duração de cada estação, bem como a representação artística, no decorrer do 

ano.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Ciências (a divisão do tempo e as características das estações, bem como as plantas, os alimentos e o clima 

de cada uma delas);
► Geografia (a divisão do ano em estações e sua relação com o espaço e o tempo);
► Artes (representação das características principais de cada uma das estações do ano).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Na realização dessa atividade, a turma deverá ser dividida em quatro grupos, sendo que cada um deles 

representará uma das estações do ano, que serão relacionados às figuras disponibilizadas para eles; 
► Em cada uma das paredes da sala deverá ser colado um painel, sendo 

que cada painel apresentará apenas uma das estações; 
► No centro da sala estarão algumas gravuras que se referem às diferentes estações do ano. Os grupos 

deverão procurar nessas figuras as que fazem parte da estação no qual o grupo representa. Ex: o grupo 
que sortear a estação “primavera” deverá procurar a figura que possa representar a primavera; 

Obs.: Os painéis podem ficar expostos na sala após o término da atividade.
► A atividade se encerra quando todas as imagens forem utilizadas.

GEOGRAFIACIÊNCIAS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Painéis feitos de cartolina ou qualquer outro papel disponível na escola e recortes de papel 
ou revista que caracterizem as estações do ano. Caso haja disponibilidade, podem ser 
utilizados objetos da própria natureza e outros que gerem estímulos sensoriais.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode identificar a correta caracterização de cada uma das estações do 
ano, refletindo sobre eventuais erros e corrigindo as concepções dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: podem ser apresentados alguns desenhos em relevo 
ou com texturas que caracterizem as estações do ano, como objetos retirados da própria 
natureza. Estímulos sensoriais podem ser utilizados como aromas e sons. A participação em 
conjunto com a equipe é essencial para a compreensão e a colaboração entre as crianças.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na 
lousa ou com os comandos de forma visual, ou com a demonstração das características da 
estação, podendo ser preferencialmente em Libras, caso as crianças sejam alfabetizadas 
nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: as outras crianças podem auxiliá-las na apreensão das 
figuras e elas podem ajudar na caracterização. Os movimentos de buscar figuras e colocar nos 
painéis também podem ser realizados com adaptações no espaço, como colar os painéis em 
altura acessível para cadeirantes ou para crianças anãs e organizar o trajeto de forma que as 
crianças possam utilizar seus recursos de locomoção para chegar até o local dos painéis.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. A operacionalização e organização de informações 
que provoquem relações simples entre as estações e suas características são essenciais. Por exemplo: 
relacionar o verão com altas temperaturas e as férias de final de ano no Brasil, tempo de praia e muito líquido.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Os alunos devem basear 

seu trabalho na integração da 
equipe e na solidariedade.

HABILIDADES
► HS1: Compartilhar os conhecimentos sobre as 

estações do ano com a sua e com as outras equipes.
► HS2: Auxiliar os colegas de todas as equipes a 

identificarem as figuras de “sua” estação do ano.

► CP: Os alunos devem aproveitar 
a atividade para desenvolver a 
honestidade e a autoestima.

► HP1: Auxiliar todos os colegas a 
identificarem corretamente as figuras, 
independente de grupos ou equipes.

► HP2: Reconhecer o valor de ter mais 
conhecimento e de ajudar os outros.

► CF: Agilidade na organização do painel. ► HF1: Escolher as figuras e movimentá-las 
sem que haja prejuízos ou estragos.

► HF2: Exercitar a agilidade motora na organização 
do painel representativo da estação do ano.

► CT: Alinhar as informações e relacionar 
as estações a seus aspectos específicos.

► HT1: Identificar as estações do ano, 
suas características e diferenças.

► HT2: Reconhecer os períodos (meses) 
em que cada estação acontece.

6
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O que não combina: 
Entre verbos e adjetivos

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Treinar os alunos a relacionarem as expressões da língua e a expressão corporal.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar os verbos e os adjetivos a partir das análises das frases citadas pelo professor e criar movimentos 

relacionados a eles;
► Diferenciar, nas frases, os verbos e adjetivos presentes, indicando ações e características das ações e dos 

objetos apresentados;
► Ampliar o léxico de palavras do vocabulário dos alunos, bem como a classificação gramatical de cada uma 

delas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras - verbos e adjetivos);
► Artes (expressão corporal e cinestésica).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade o professor cantará uma música para que seus alunos possam 

movimentar-se de forma a representar o que está sendo cantado;
► A turma deve ser organizada em um único círculo; 
► O professor escreverá uma série de frases na lousa. Sequencialmente, o professor lerá uma frase de cada 

vez e lançará alternadamente questões referentes à análise da frase. Ex: na seguinte frase, quais são 
os verbos presentes? “Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, 
cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz" 11;

► Responderá à questão quem correr e chegar primeiro ao centro do círculo;
► Os alunos também poderão expressar em movimentos aquilo que está sendo cantado ou recitado na frase;
► A atividade pode ser realizada pelo tempo disponível do professor.

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS

11 Trecho da música "Tocando em frente" de Almir Sater e Renato Teixeira.
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz e, caso trabalhe com música, aparelho de som.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar as respostas dos alunos anotando erros e acertos em um 
quadro simples e refletindo coletivamente sobre as formas corretas de encontrar as 
respostas. A avaliação e as reflexões podem ser realizadas em relação ao conteúdo e 
também em relação ao comportamento de cada um na atividade proposta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1.Para crianças com deficiência visual: as frases podem ser faladas ou cantadas e, com isso, as crianças 
com deficiência visual podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o 
deslocamento, podendo realizar parcerias entre elas e outras crianças ou ainda criar códigos de afirmação 
das respostas sem a necessidade do deslocamento rápido, evitando-se acidentes. A participação em 
conjunto com a equipe é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as frases escritas na lousa ou em cartazes (que 
o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em 
Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados. Por exemplo: como realizar em linha reta ou movimentos que possam ser feitos 
utilizando-se partes do corpo sem o deslocamento maior. Os movimentos também podem ser realizados 
com adaptações no espaço, para que as crianças possam usar seus recursos de locomoção.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre as palavras e as cores podem ser uma estratégia. 
Por exemplo: relacionar os adjetivos com uma determinada cor e os substantivos com outra.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Respeito às regras do 

jogo e ao colega que está 
respondendo à questão.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as pessoas que estão 

direcionando-se para o centro do círculo.
► HS2: Ouvir e reconhecer o sucesso dos 

amigos no momento das respostas.

► CP: Desenvolvimento de 
raciocínio lógico rápido e a 
capacidade de autoavaliação.

► HP1: Buscar rapidamente as soluções 
para os problemas apresentados.

► HP2: Avaliar sua participação na atividade, 
verificando os erros e os acertos.

► CF: Compreensão da relação 
entre a velocidade e a agilidade 
necessárias para a resposta.

► HF1: Ser rápido na elaboração da resposta.
► HF2: Combinar a rapidez da resposta 

com a agilidade do deslocamento.

► CT: Ampliação da capacidade de 
elaboração de frases, compreendendo 
a gramática da língua portuguesa.

► HT1: Identificar as partes de uma frase e a 
classificação das palavras agilmente.

► HT2: Relacionar a gramática com 
o movimento necessário.

6
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Brincadeira do plim e tabuada

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Levar os alunos a pensar sobre as operações da multiplicação e sua relação com o termo 
“múltiplos” e promover a aprendizagem por meio dos diferentes movimentos e ritmos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver o raciocínio lógico-matemático a partir da aprendizagem das relações de multiplicidade entre 

os números; 
► Levar os alunos a perceber a lógica da tabuada relacionada à questão do ritmo;
► Movimentar-se de acordo com as regras apresentadas para a atividade, diferenciando ritmos e formas de 

movimentos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (multiplicação e construção do conceito de múltiplos);
► Artes (atividades de movimentos em diferentes ritmos);
► Educação Física (desenvolvimento da motricidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Os alunos deverão formar um círculo, caminhando em sentido horário, batendo palmas 

e pronunciando os múltiplos escolhidos pelo professor. Exemplo: Na tabuada do 5, os 
alunos iniciarão a contagem: um, dois, três, quatro, PLIM, seis, sete, oito, nove, PLIM, 
e assim por diante. Os jogadores dirão PLIM no lugar do 5, 10, 15, 20, etc.;

► Após a fixação da aprendizagem nesta primeira etapa, o professor poderá 
acelerar o ritmo da caminhada e das palmas a cada múltiplo;

► Quando um aluno ou um grupo de alunos errar, deve ser reiniciada a contagem;
► O tempo de atividade pode ser programado pelo professor, garantindo que todos os alunos participem.

MATEMÁTICA ARTES ED. FÍSICA

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

trabalho de integração das 
ações entre os alunos.

HABILIDADES
► HS1: Promover o trabalho conjunto 

de organização da contagem.
► HS2: Perceber o papel de cada 

um no resultado coletivo.

► CP: Desenvolvimento das 
características de concentração 
e administração do tempo na 
realização da atividade.

► HP1: Concentrar-se nas tarefas, prestando 
atenção naquilo que cada um está realizando.

► HP2: Observar o tempo proposto para 
a organização do ritmo coletivo.

► CF: Capacidade de integração entre 
a manutenção do ritmo, a tarefa de 
raciocínio lógico e a motricidade.

► HF1: Realizar a contagem e as palmas 
em diferentes ritmos combinados.

► HF2: Combinar as palmas com o mesmo ritmo da 
caminhada e os sentidos (horário e anti-horário).

► CT: Capacidade de compreensão das 
relações de multiplicidade dos números.

► HT1: Aprender a “cantar” as tabuadas.
► HT2: Realizar as atividades de contagem, 

“camuflando” os múltiplos corretamente.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá aferir a aprendizagem dos alunos pela contagem do número de erros e 
também pela organização do grupo integrado no ritmo e nas atividades de movimento.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem das tabuadas 
e dos múltiplos. Esse trabalho pode ser falado ou cantado e com isso elas podem participar 
normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo realizar 
parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças, ou ainda criar movimentos sem a 
necessidade do deslocamento rápido que possa gerar acidentes. A participação em conjunto com o 
grupo todo é essencial para a compreensão e para a socialização das crianças. Podem ser utilizados 
ainda números móveis para fixar a aprendizagem dos múltiplos, bem como material dourado 
(material pedagógico específico para trabalhar números e quantidades) para sensibilização.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com números escritos na lousa 
ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto 
aos movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados. Por exemplo: realizar em linha reta ou movimentos que podem ser feitos utilizando partes 
do corpo sem o deslocamento maior. Os movimentos também podem ser realizados com adaptações 
no espaço. Para cadeirantes, movimentos em linha reta ou com sinais realizados com o corpo. As palmas 
também podem ser realizadas na mudança do ritmo, possibilitando ainda que essas crianças batam a mão 
nas cadeiras ou movimentem chocalhos. Caso a criança tenha alguma deficiência nos membros superiores, 
o comando pode ser para ela sinalizar o PLIM com os membros inferiores, como por exemplo, um pulo.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre os múltiplos e movimentos simples também 
podem ajudar, como bater palma em cada múltiplo solicitado. Por exemplo: relacionar os múltiplos 
de cinco com a palma ou com uma parada, quando as crianças estiverem caminhando na sala.
5. Para as crianças que tenham hiperatividade: a realização de atividade que demanda a 
aprendizagem e organização em diferentes ritmos pode ser difícil, mas é importante para que 
esses alunos possam observar os colegas e experimentar as atividades de ação e espera.
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Procurando uma dupla

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Discernir conceitos relativos ao trabalho realizado com as operações matemáticas e associar similaridades de 
conteúdos de matemática e suas conceituações, realizando por meio do movimento as operações matemáticas.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer os conceitos utilizados no trabalho realizado com as operações matemáticas; 
► Associar os conteúdos de matemática e suas conceituações;
► Movimentar-se para representar o resultado das operações matemáticas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações matemáticas);
► Português (aprendizagem de conceitos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O principal objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos identifiquem as operações matemáticas 

com suas respectivas respostas, além de aprender os conceitos necessários para entender a atividade 
e a realização das operações (como por exemplo: somar, subtrair, multiplicar, dividir, etc.);

► Cada aluno receberá um pequeno pedaço de papel, no qual estará 
escrita uma operação matemática ou um número; 

► A atividade consiste em fazer com que o aluno caminhe pela sala e procure o 
par que detém o resultado correto da operação da qual ele sorteou; 

► Atividade se encerra quando todos conseguirem identificar seus pares;
► Essa atividade pode ser adaptada para diferentes séries de acordo com 

os diferentes graus de dificuldade das operações. 

PORTUGUÊSMATEMÁTICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Pequenos papéis contendo os números e as operações.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá observar e registrar os erros e acertos dos resultados das operações, 
buscando compreender se os erros ocorreram em função dos conceitos ou dos cálculos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem 
dos numerais e das operações matemáticas. A participação em conjunto com o grupo 
todo é essencial para a compreensão e a socialização das crianças. Podem ser utilizados 
ainda números móveis ou em alto-relevo para que possam ser identificados.  
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras, se as crianças forem alfabetizadas nesta língua. Quanto 
aos movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: realizar em linha reta o trajeto em direção aos colegas, evitando 
obstáculos para a chegada até a lousa. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização das crianças, formando duplas que dividem em partes as atividades. 
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os 
comandos para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. 
A operacionalização e organização das operações matemáticas precisam ser muito mais 
simplificadas, buscando estimular a aprendizagem partindo do nível da criança.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de integração 
e cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Integrar seus conhecimentos aos dos amigos, 

estando com a operação ou com o resultado.
► HS2: Cooperar com os colegas na 

busca dos resultados corretos.

► CP: Capacidade de motivar 
sua aprendizagem por meio do 
relacionamento com os colegas e a 
realização da aprendizagem ativa.

► HP1: Buscar o colega que representa 
seu resultado correto.

► HP2: Motivar-se a acertar o resultado diante 
do desafio da operação matemática.

► CF: Desenvolvimento da capacidade de 
coordenar mudanças no seu trajeto.

► HF1: Traçar caminhos em direção aos colegas 
que tenham os resultados em mãos.

► HF2: Andar na sala entre as carteiras sem 
que haja qualquer acidente ou percalço.

► CT: Aprendizagem de conceitos e 
realização de operações matemáticas 

► HT1: Entender corretamente os conceitos 
que envolvem a busca do resultado.

► HT2: Resolver corretamente a operação 
matemática até chegar ao resultado final.

6
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Bate pé, bate mão

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver noções com relação aos aspectos gramaticais das frases e sua classificação 
quanto à sua função; ao identificar tais frases os alunos devem bater o pé no chão. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar, na história contada pelo(a) professor(a), frases interrogativas (ou exclamativa, afirmativas, 

imperativas); 
► Identificar as diferentes frases com os movimentos solicitados;
► Associar a representação com o movimento e a contagem da quantidade solicitada.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classificação das frases);
► Matemática (contagens/numerais).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor inicia a contação de uma história; 
► No decorrer da leitura os alunos deverão identificar as frases interrogativas e manifestarem-se batendo 

os pés no chão por três vezes com a finalidade de indicar a interrogação no decorrer do texto;
► O professor poderá alterar as classificações das frases de acordo com o conteúdo trabalhado 

em sala de aula, solicitando a identificação de frases exclamativas ou com onomatopeias, por 
exemplo, ou alterar a forma de apontar a frase com palmas ou números diferentes.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de comunicar 

seu aprendizado por meio 
de movimentos e habilidade 
de seguir regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar a regra apontada 

ao longo da atividade.
► HS2: Comunicar sua resposta 

por meio de movimento.

► CP: Desenvolvimento da 
concentração na história.

► HP1: Desenvolver a capacidade de ouvir 
atentamente a história contada.

► HP2: Identificar a resposta buscada.

► CF: Apresentação da diferenciação 
cinestésica e agilidade na resposta.

► HF1: Diferenciar os movimentos que 
devem ser apresentados.

► HF2: Conseguir representar agilmente a frase solicitada.

► CT: Associar as diferentes 
frases e situações no qual elas 
se apresentam no texto. 

► HT1: Perceber que um texto é constituído 
por diferentes classificações de frases.

► HT2: Identificar as frases interrogativas, 
exclamativas, afirmativas e imperativas.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros de histórias ou textos retirados de outros suportes.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar as dificuldades dos alunos com relação ao conteúdo 
estudado das frases por meio dos registros de erros e acertos, além de analisar a 
participação do grupo no desenvolvimento da atividade e da interação.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem 
dos conteúdos, especialmente a classificação das frases. Esse trabalho pode ser 
realizado oralmente e com isso elas podem participar normalmente.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto 
aos movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, desde que observadas as possibilidades de cada uma das crianças. Por 
exemplo: elas podem realizar movimentos com as partes do corpo que têm mais mobilidade.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de Aula Ativa. Outra possibilidade 
é favorecer o aprendizado e a identificação por meio da indicação do tom e do ritmo da voz.
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Líquido, sólido e gasoso

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender os três estados da água na natureza e realizar os movimentos correspondentes.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as especificidades de cada um dos três estados da água e suas características principais;
► Apontar as diferenças entre os três estados da água e os conceitos relativos a cada um deles;
► Assinalar como a água pode ser encontrada em diferentes contextos geográficos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Ciências (estados da água);
► Português (elaboração de conceitos);
► Geografia (estados da água encontrados na natureza).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Após a apresentação teórica do conteúdo, o professor poderá expor na sala de aula três painéis em diferentes 

locais. Cada um deles será destinado a um dos estados físicos da água (líquido, sólido e gasoso); 
► O professor deve colocar no centro da sala algumas figuras que representam os estados da água;
► Três filas serão organizadas, uma para cada equipe, e, ao sinal do professor, um integrante de cada equipe correrá 

até o centro da sala com a finalidade de procurar figuras que possam representar o estado da água no qual 
sua equipe faz parte. Ao encontrar uma figura, a criança correrá até o painel correspondente e a colará nele;

► Na sequência, os alunos se revezam na procura pelas imagens e/ou objetos representativos da sua tarefa.

PORTUGUÊS GEOGRAFIACIÊNCIAS

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de integração 
do grupo e senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar para que o grupo 

socialize seus conhecimentos.
► HS2: Observar criticamente a organização 

das respostas de todos os colegas.

► CP: Capacidade de elaborar 
suas atividades com motivação 
e concentração.

► HP1: Ser capaz de observar atentamente 
as imagens e objetivos apresentados.

► HP2: Motivar-se por meio das aprendizagens 
operacionalizadas na atividade.

► CF: Organização das atividades 
com agilidade e mudanças.

► HF1: Ser capaz de realizar seus movimentos de busca 
pela imagem e apresentação do painel agilmente.

► HF2: Mudar os movimentos quando necessário.

► CT: Associar os conceitos aos 
aspectos presentes na natureza.

► HT1: Diferenciar os três estados da água.
► HT2: Reconhecer as questões que relacionam os 

estados físicos da água e seu encontro na natureza 
ou em diferentes localizações geográficas.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Cartolina, cola e revistas.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve analisar a compreensão dos conceitos estudados relativos aos diferentes 
estados físicos da água, registrando as atividades de localização e montagem do painel. 
Ele deve ainda identificar as principais dúvidas ou confusões feitas pelos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para este trabalho será necessária a utilização de objetos que 
promovam a sensação nas crianças ou mesmo representações dos três estados físicos da água concretamente. 
Para a identificação das imagens ou objetos, podem ser realizadas parcerias ou a utilização de suportes 
sensoriais que promovam a identificação da criança (por exemplo, copo de água, gelo, vapor d’água, etc.).
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto 
aos movimentos, elas também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir 
para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os 
comandos para que sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A 
operacionalização e organização de informações que provoquem associações imediatas 
e diretas entre o material apresentado e a orientação passada são importantes.
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Eliminando a dengue: 
Um tour pela escola

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

PORTUGUÊS GEOGRAFIACIÊNCIAS HISTÓRIA

1  OBJETIVO GERAL 
Levar os alunos a fiscalizarem alguns lugares da escola, buscando identificar possíveis focos do mosquito 
Aedes Aegypti. Eles devem relatar os resultados da investigação por escrito e entregar para a direção da escola.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Conscientizar os colegas em relação a um fator de saúde pública, apontando para a prevenção como um 

aspecto importante;
► Esmiuçar a noção de que o ser humano faz parte da natureza e deve cuidar dela, cuidando de si mesmo 

também; 
► Desenvolver a escrita e o gênero textual: relatório e/ou carta. 

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia das palavras e seu significado, redação e gêneros textuais);
► Ciências (doenças e agentes transmissores);
► História (apresentação histórica das questões de saúde no Brasil);
► Geografia (incidência geográfica das doenças).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Ações devem ser realizadas no que diz respeito ao problema recorrente da dengue e de outras doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti;
► A atividade a ser realizada será totalmente de ordem prática; 
► Ela consiste em fazer com que os alunos façam um tour (passeio) pela escola, visando identificar possíveis 

criadouros do mosquito transmissor das doenças; 
► Os focos de criadouros possíveis de eliminar podem contar com a ajuda dos próprios alunos para isso; já os 

focos maiores ou que demandem mais força física deverão ser indicados à direção para que sejam tomadas as 
devidas providências para sua eliminação;

► Tudo o que for identificado pelos alunos, tanto fatores positivos quanto negativos, será relatado por eles em um 
documento que será entregue para a direção escolar; 

► Essa atividade será pertinente, pois proporcionará aos alunos uma ação social que inclui a aprendizagem sobre 
os conteúdos, mas também fornecerá uma consciência política e social com relação à natureza na qual o ser 
humano faz e sempre fará parte. 

Obs.: O  professor poderá também fazer uma discussão sobre as consequências que as 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti podem causar nas pessoas. 

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Caneta e papel para registro do documento que será entregue à direção da escola.

8  AVALIAÇÃO 
No decorrer do passeio o professor deverá verificar as informações e novos conhecimentos dos alunos 
a respeito dos conteúdos trabalhados, bem como sua interpretação a respeito das discussões.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os alunos poderão participar da atividade 
desde que possam utilizar a ajuda de um colega como guia, assim eles podem caminhar 
pela escola e participar da “busca pelo mosquito”. Nas atividades de relato é importante 
que sejam realizadas oralmente para que eles possam também fazer parte.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações sobre 
o roteiro, escritas na lousa ou em cartazes ou com os comandos de forma visual, podendo 
ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos 
movimentos e as buscas, elas também podem fazer em conjunto com o restante da sala. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as atividades de busca 
pela escola podem ser realizadas normalmente desde que respeitado seu ritmo de deslocamento ou 
auxiliado por outro colega caso sejam cadeirantes. A realização das atividades por meio de parcerias 
também pode contribuir para a socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias que possam auxiliar expressivamente nas atividades. 
A operacionalização e a orientação a cada mudança de roteiro podem ajudar no propósito.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

senso crítico e da capacidade 
de comunicação.

HABILIDADES
► HS1: Ter olhar crítico em relação aos cuidados 

necessários para o cuidado coletivo.
► HS2: Comunicar-se adequadamente 

tanto na avaliação da escola quanto no 
documento que será organização ao final.

► CP: Capacidade de motivação e de 
superação diante das adversidades.

► HP1: Motivar-se diante da importância 
da atividade realizada.

► HP2: Identificar as dificuldades de combate ao 
mosquito e buscar estratégias para superá-las.

► CF: Associação de agilidade e 
orientação espacial na realização 
do tour pela escola.

► HF1: Reconhecer agilmente os espaços 
da escola orientando-se neles.

► HF2: Identificar focos “escondidos” de possíveis 
problemas em relação às doenças estudadas.

► CT: Reconhecimento das relações 
entre o cotidiano e os conteúdos 
trabalhados na escola.

► HT1: Identificar os estudos de geografia, 
ciências e história no combate de um 
problema cotidiano (as doenças).

► HT2: Identificar as formas de organização de um texto 
para apresentar resultados de uma pesquisa in loco.

6
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A U L A  AT I VA  6 0
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a capacidade de fazer o reconhecimento de textos de forma oral e identificar 
os verbos presentes, relacionando-os às suas ações correspondentes.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar a leitura de textos com jogos de palavras e sequências de ações;
► Identificar os verbos nas frases presentes no texto para realizar a ação conjunta com o movimento;
► Representar por meio de dramatização os movimentos e as ações apontadas pelos verbos;

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe gramatical e contação de histórias);
► Educação Física (movimentos coordenados);
► Artes (dramatização e jogos teatrais).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos devem sortear alguns verbos e exercitar sua criatividade tanto 

para continuar a história a partir do verbo sorteado como para representar a ação;
► Em uma sacola ou caixa serão colocados alguns pedaços de papel, onde estarão escritos alguns verbos; 
► O professor iniciará uma história e no decorrer da leitura um aluno ou aluna sorteará um verbo; 
► A partir do verbo sorteado, o aluno deverá continuar a história e 

representar em movimento o que o verbo indica;
► Ex: o verbo sorteado foi correr. O aluno continuará a história alegando que o 

personagem está correndo e deverá correr também. Se o verbo indicar o pulo, 
os alunos pularão. E assim, a atividade acontecerá sucessivamente;

► A atividade se encerra quando todos os alunos passaram pela contação de história 
e pela representação. Caso a turma seja muito numerosa, o professor poderá 
realizar a atividade em duas partes, garantindo a participação de todos.

PORTUGUÊS ARTESED. FÍSICA

Era uma vez os verbos

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Histórias para serem contadas, sacolas ou caixas com pequenos papéis contendo os verbos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá analisar a capacidade de expressão corporal e identificar possíveis 
dificuldades com relação ao conteúdo verbal proposto. A leitura e a identificação 
das dificuldades na contação de histórias também podem ser registradas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a contação de histórias realizada oralmente indica uma grande 
facilidade para esses alunos. Os movimentos poderão ser realizados, desde que garantindo o cuidado 
para que não ocorram acidentes, podendo inclusive contar com a parceria de outros colegas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras, se elas forem alfabetizadas nesta língua. O trabalho 
com as histórias deve ser, preferencialmente, realizado de forma escrita para que o aluno possa 
ler. Quando ele tiver que criar uma parte da história, deverá ter a chance de ter um intérprete ou 
mesmo de poder escrever. Quanto aos movimentos, eles podem realizar tranquilamente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Se a criança com deficiência sortear algum verbo que ela tenha dificuldade 
de representar em movimento, ela pode pedir para um colega fazê-lo,  enquanto ela sorteia 
outro verbo até conseguir realizar o movimento de acordo com a sua capacidade motora.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização 
e organização de informações que provoquem relações entre os verbos e os movimentos 
podem auxiliar muito no processo de construção concreta dos conceitos.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de integração 
e cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Promover a integração dos 

colegas na representação da ação.
► HS2: Colaborar para a ação do verbo 

quando o colega estiver lendo.

► CP: Capacidade de agir com 
criatividade e motivação.

► HP1: Incentivar a participação pessoal 
e a dos colegas na atividade.

► HP2: Representar criativamente os movimentos 
e as ações dos verbos da história.

► CF: Desenvolvimento de 
atividades com flexibilidade e 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Adaptar movimentos para a representação 
das movimentações apontadas pelo verbo.

► HF2: Diferenciar os movimentos 
mencionados e adequados na história.

► CT: Identificação dos verbos na 
composição de textos escritos e falados, 
e da representação dos mesmos.

► HT1: Identificar os verbos na história.
► HT2: Dramatizar a ação apontada pelo 

verbo, considerando o contexto apresentado 
na história que está sendo contada.

6
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A U L A  AT I VA  6 1

GEOGRAFIA
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Promover o reconhecimento das diferentes culturas regionais e estimular a realização de 
movimentos que possibilitem a identificação das culturas e da região pela dança.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar e reconhecer as diferentes características regionais do país, 

entre elas a dança e a musicalidade de cada povo;
► Identificar os aspectos culturais de cada região, relacionando-os com 

a formação característica do povo de cada lugar; 

► Aprender alguns movimentos das danças regionais e letras de músicas que marcam a cultura regional.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (as regiões do Brasil – divisão política/territorial);
► História (formação do povo brasileiro e prevalência de culturas nas diversas regiões);
► Artes (expressão cultural por meio da musicalidade e da dança);
► Português (ortografia e origem das palavras).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor poderá apresentar as regiões do Brasil e suas riquezas culturais; 
► Ele deverá trabalhar cada uma das regiões, apresentando para as 

crianças uma dança típica da região citada na aula; 
► A atividade consiste em levar os alunos a conhecer e a dançar os ritmos típicos de cada região brasileira; 
► Será interessante, e de maior efetividade, se essa dinâmica for trabalhada numa sequência didática. A cada 

aula (dia) uma região e uma dança diferente. Ex: 1ª Aula Ativa: Região Nordeste (podendo trabalhar com o 
frevo ou com o axé), 2ª Aula Ativa: Região Norte (pode ser apresentado o maracatu), e assim por diante. 

Obs.: pode haver alunos na sala que conheçam as culturas trabalhadas. Se isso 
acontecer, eles podem auxiliar no desenvolvimento da dinâmica.

PORTUGUÊS HISTÓRIA ARTES

Nosso povo pela dança

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Equipamentos de reprodução de som e músicas de diferentes regiões do país.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser feita pelos professores por meio da observação 
e registro da expressão cultural dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a organização desse trabalho é muito importante para 
que todos os objetivos sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial (inclusive a 
audição, no que se refere à música e à identificação dos ritmos). Vale ressaltar que os alunos 
precisam aprender anteriormente a representação cultural das regiões. Os movimentos 
podem ser realizados com a ajuda de outro colega ou formando duplas para a dança.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações 
escritas na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos 
de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das 
orientações, as outras atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de 
qualquer adaptação. Para as danças é importante que esses alunos estejam descalços, pois 
assim aprenderão a identificar a vibração do som no chão e poderão inclusive dançar.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: a realização das atividades 
por meio de parcerias também pode contribuir para a realização da socialização, formando duplas 
que dividem em partes as atividades. A aprendizagem das relações culturais e sobre a formação do 
povo brasileiro e sua organização nas regiões deve ser garantida de maneira comum, juntamente 
com os outros alunos, mas no caso da dança e da expressão corporal, é possível utilizar orientações 
da “dança adaptada”, cujas informações indicam a realização de trabalho em duplas ou mesmo 
com utilização de equipamentos simples que possam auxiliar na realização dos movimentos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. De forma 
geral, as atividades de expressão corporal e dança são operacionalizações e informações 
que provocam relações simples entre os conteúdos e as aprendizagens. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do 

respeito às diferenças e do 
processo de integração.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças 

culturais das regiões do país.
► HS2: Viabilizar a integração entre colegas que 

têm suas origens em diferentes regiões do país.

► CP: Capacidade de desenvolvimento 
de autoestima e autoavaliação.

► HP1: Valorizar suas origens e sua cultura.
► HP2: Ser capaz de se autoavaliar no processo de 

consideração das representações de outras culturas.

► CF: Desenvolvimento da capacidade 
de se expressar com ritmo e 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Expressar movimentos de dança 
de acordo com ritmos diferentes.

► HF2: Reconhecer os diferentes movimentos 
que fazem parte da cultura de cada região.

► CT: Associação das danças aos 
elementos culturais de cada região e 
sua origem histórica e geográfica.

► HT1: Reconhecer as diferenças culturais 
regionais presentes no Brasil.

► HT2: Conhecer diversas expressões culturais do povo.

6
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A U L A  AT I VA  6 2

GEOGRAFIA
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a capacidade de identificar as regiões do Brasil e aprender a representá-las plasticamente.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Adquirir conhecimento cartográfico por meio do estudo dos mapas 

e da compreensão da divisão física e política do Brasil; 
► Explorar as especificidades das regiões brasileiras quanto às características da divisão política; 
► Trabalhar o conceito de localização e os nomes ortograficamente corretos das regiões e seus estados.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia dos nomes dos estados e regiões do Brasil);
► Geografia (cartografia do Brasil – divisão política e física);
► Artes (elaboração de desenhos e mapas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade deve promover o reconhecimento geográfico e a capacidade de representação 

das regiões nacionais, com o trabalho de montagem de quebra-cabeças;
► A turma deverá ser dividida em cinco grupos e cada grupo ficará responsável por montar 

um quebra-cabeça com o formato do mapa de uma das regiões do Brasil;  
► No centro da sala serão colocadas diversas peças do quebra-cabeça;
► Cada grupo deverá procurar em meio às peças aquelas que necessitam para montar o seu quebra-cabeça; 
► Um integrante de cada grupo corre até o centro, escolhe uma peça e a leva até o local onde 

se encontra o restante do grupo. Gradativamente o quebra-cabeça será montado; 
► Por fim, todas as regiões devem ser unidas formando o mapa do Brasil.
Dica: O quebra-cabeça poderá ser elaborado em uma Aula Ativa pelos 
próprios alunos, integrando as disciplinas de Artes e Geografia.

PORTUGUÊS ARTES

Quebra-cabeças cartográfico

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Folhas de sulfite, cartolina para a confecção das peças do quebra cabeça, lápis ou caneta e tesoura.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá observar a montagem dos quebra-cabeças e recolher as folhas escritas pelas crianças.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho é muito importante que todos os objetivos 
sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial, ou seja, que objetos ou figuras sejam 
capazes de serem sentidos pelo tato dessas crianças para que elas possam identificar as formas. A 
junção das peças do quebra-cabeças pode ser realizada com a ajuda de outro colega. Esse material pode 
ser feito de papelão com as bordas contornadas de durex para que as crianças possam senti-las.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa ou 
em cartazes ou com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento 
das orientações, as outras atividades podem ser realizadas apenas com combinações de comandos de 
quando for sua vez de buscar peças ou mesmo para auxiliar os colegas a montar o mapa do Brasil.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: será necessária apenas 
uma adaptação do local onde ficarão as peças, pois podem ser colocadas sobre uma mesa e a própria 
montagem também pode ser realizada assim. A realização das atividades por meio de parcerias também 
pode contribuir para a socialização das crianças, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para 
que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização 
e organização de informações que provoquem relações simples entre a apresentação dos 
mapas e sua montagem é fundamental. Quanto mais forem explícitas as imagens em 
relação às formas dos mapas, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de respeitar as 
diferenças e a integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as diferenças 

regionais – culturais e políticas.
► HS2: Desmistificar preconceitos e compreender 

a importância de cada um na integração do país.

► CP: Capacidade de administrar o 
tempo e concentrar-se no trabalho.

► HP1: Realizar as atividades de montagem, 
adequando o tempo e a qualidade.

► HP2: Reconhecer a concentração na sua 
região e a participação no mapa final.

► CF: Visualizar resultados 
buscando a organização baseada 
na orientação espacial.

► HF1: Identificar a organização 
espacial do mapa e da tarefa.

► HF2: Agrupar os mapas mantendo a 
orientação espacial necessária.

► CT: Compreensão cartográfica do 
Brasil e aquisição de novos conceitos.

► HT1: Reconhecer o mapa do Brasil político, 
com suas divisões regionais.

► HT2: Identificar a ortografia correta dos 
nomes dos estados e regiões brasileiras.

6
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A U L A  AT I VA  6 3
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento histórico dos alunos por meio das músicas de diferentes 
períodos da história, aprimorando também as práticas de leitura e escrita e a 
capacidade de se expressar por meio de ritmos diferenciados.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Ampliar a percepção musical dos alunos por meio dos conteúdos de história;
► Levar os alunos a compreender as diferentes manifestações artísticas nos diferentes momentos da história;
► Criar possibilidades de aprendizagem, relacionando atividades lúdicas com as práticas de leitura e escrita.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► História (diversos conteúdos marcando a periodização histórica); 
► Português (leitura, escrita e interpretação de texto);
► Artes (musicalização).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa Aula Ativa deve ser realizada a partir da utilização de diferentes músicas 

para que as crianças se movimentem com ritmos variados; 
► O professor deve apresentar diferentes tipos de músicas de diferentes períodos históricos 

e orientar que seus alunos comecem a dançar quando a música iniciar;
► Depois de alguns instantes, o professor abaixará o som e as crianças devem 

parar de dançar permanecendo em posição de estátua; 
► Nesse intervalo em que as crianças permanecem paradas, o professor apresenta informações 

complementares sobre a música que está tocando como fundo musical;
► É importante que o professor alterne explicações com momentos em que os 

alunos possam ouvir a música para que seja feita a associação;
► Nas músicas que tenham letra, o professor pode lê-la para complementar o aprendizado, 

apresentando características do momento histórico em questão;
► A atividade se encerra quando terminarem as músicas escolhidas previamente 

pelo professor, garantindo a participação de todos os alunos da sala.

PORTUGUÊS ARTES

Estátua musical

HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Rádio e CDs (ou outras mídias).

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar a compreensão dos alunos com relação às diferenças e similaridades 
das músicas apresentadas e sua relação com o tempo histórico, além de analisar a assimilação dos 
alunos com relação ao período de maior sucesso e características relacionadas de cada música.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: o trabalho com sons e com a musicalidade permite a perfeita 
participação das crianças com deficiência visual, inclusive favorecendo a integração delas no processo 
coletivo de aprendizagem. Pode-se também realizar atividades de dança em conjunto com outras crianças. 
Essas parcerias são interessantes para esses alunos e para os alunos visuais que têm a oportunidade 
de pensar sobre a aprendizagem sem o uso da visão e reconhecer diferentes possibilidades.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou 
com os comandos em Libras. Com o reconhecimento das orientações, estes alunos podem realizar a 
atividade observando outros colegas e também podem ser incentivados a participarem com os pés 
descalços, pois assim podem desenvolver a sensibilidade com a vibração das músicas no chão da sala. 
Colocar os equipamentos de som no chão, em um canto da sala, pode intensificar esta vibração.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização, além de intensificar a aprendizagem. É possível também 
compreender que os movimentos podem ser adaptados, incluindo também os cadeirantes. 
As danças podem ser adaptadas com movimentos de membros trabalhando o ritmo.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A organização de movimentos e a 
associação destes com os conteúdos podem auxiliar muito no processo de aprendizagem desses alunos.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de agir 

com respeito às diferenças 
e senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Analisar criticamente as expressões 

musicais de cada momento histórico.
► HS2: Reconhecer as diferenças entre 

as expressões musicais localizadas nos 
diferentes tempos históricos.

► CP: Desenvolvimento de tarefas, 
favorecendo a concentração e a 
relação de seriedade/diversão.

► HP1: Observar atentamente as novas informações 
que a música traz sobre a história.

► HP2: Organizar as novas informações com seriedade, 
mesmo que a aprendizagem aconteça com diversão.

► CF: Realização de tarefas com 
ritmo e flexibilidade.

► HF1: Identificar os diferentes ritmos nas tarefas.
► HF2: Realizar movimentos diversos que possam 

caracterizar as épocas apresentadas.

► CT: Promoção do relacionamento entre 
a musicalidade marcada em diferentes 
momentos históricos e sua relação 
com o processo de aprendizagem.

► HT1: Reconhecer práticas de leitura e escrita, 
além da expressão pela musicalidade.

► HT2: Realizar movimentos de dança que 
promovam a aprendizagem sensorial.

6
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A U L A  AT I VA  6 4
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Estimular a criatividade e oralidade na formação de textos orais, e o 
desenvolvimento da expressão corporal, da escrita e do desenho.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
►  Estimular a criatividade desde a criação da história até a representação das cenas 

por movimentos e a organização do texto (por escrito ou desenhado);
► Desenvolver a oralidade da criança, não apenas na criação mas também na reflexão 

sobre a forma correta de pronunciar as palavras e de articular os sons;
► Desenvolver expressão corporal através de movimentos que representem claramente a história.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (contação de histórias, interpretação de texto e ortografia);
► Artes (linguagem plástica/desenho e mímica/linguagem corporal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade é realizada com a sala toda em conjunto e com a participação 

de todos na continuidade da contação de histórias;
► O professor organizará um grande círculo onde os alunos permanecerão sentados no chão;
► O professor iniciará uma contação de história e simultaneamente um dos alunos dará continuidade a ela;
► Enquanto um dos alunos continua os fatos, outro aluno deverá interpretar com gestos 

as situações narradas por ele (podendo ser mímicas ou movimentos maiores); 
► Ao término da atividade os alunos poderão fazer o registro da atividade por escrito ou por meio de desenhos.

PORTUGUÊS ARTES

Quem conta um conto...

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Não será necessário nenhum material extra. Se desejar, para o registro final, o professor poderá utilizar 
folhas de papel para verificar a criatividade e a capacidade de apreensão do texto ou desenho.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a atividade por meio da produção final, analisando os registros dos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a contação de histórias não há necessidade de 
nenhuma garantia de adaptação, pois somente será necessário que o aluno ouça as partes 
anteriores. No que se refere aos movimentos, será possível que ele realize alguns mais simples, 
mas não será possível vê-los sendo interpretados. Já para a produção final, é importante que 
haja o material específico para que eles possam escrever ou desenhar, ou ainda a parceria 
de outra criança que possa traduzir graficamente aquilo que esse aluno relata.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, 
podendo ser preferencialmente em Libras. A contação de histórias pode ser feita em Libras 
com a presença de um tradutor. Com a garantia da compreensão das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar na interpretação das histórias. 
A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização. Esses alunos 
podem participar contando histórias ou interpretando com gestos e mímicas de acordo com a sua capacidade 
motora e de mobilidade. A realização do trabalho final apenas precisará do equipamento de adaptação 
para que possam segurar o lápis ou fazem com a ajuda de outros colegas parceiros de sala de aula.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados, mas as atividades 
podem ser realizadas normalmente, apenas considerando que o repertório será um pouco menor e a 
compreensão precisará de auxílio. De qualquer forma, é importante que esses alunos tenham a tranquilidade 
de fazer perguntas quando não compreenderem alguma ação ou partes do relato das histórias.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de 

comunicação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Comunicar-se oralmente e por 

movimentos de forma a se fazer entendido.
► HS2: Ter a perspicácia de observar o 

colega e realizar os gestos que traduzam 
sua fala de forma integrada.

► CP: Realização de tarefas com 
criatividade e administração do tempo.

► HP1: Criar novas formas de comunicação 
e organização das ideias.

► HP2: Administrar o tempo de organização das 
falas e de interpretação pelos movimentos.

► CF: Desenvolvimento da capacidade 
de realizar tarefas de diferenciação 
cinestésica e agilidade.

► HF1: Desenvolver diferentes movimentos que 
tornem clara a comunicação da história.

► HF2: Ser ágil na alteração dos movimentos 
conforme o andamento da história.

► CT: Capacidade de comunicar-se, 
continuando histórias iniciadas por 
outros e por gestos e movimentos 
que possam ser compreendidos.

► HT1: Identificar os elementos da história que podem 
ser continuados e outros que podem ser alterados.

► HT2: Reconhecer os gestos e movimentos que 
podem interpretar uma história contada.

► HT3: Ser capaz de recontar a história em 
texto ou desenho ao final dela.

6
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A U L A  AT I VA  6 5
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar os substantivos nas letras das músicas, ampliando assim a compreensão sobre eles e a organização 
dos dados numéricos da pontuação de cada equipe, por meio da utilização de movimentos orientados.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar o aprendizado do substantivo com o trabalho de movimento pela dança e de musicalidade;
► Registrar a pontuação de cada grupo organizando os dados para contabilização final;
► Desafiar o conhecimento de letras e músicas e ampliar o vocabulário dos alunos;
► Auxiliar no trabalho com a musicalidade e com a orientação espacial por meio da dança.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras – substantivo);
► Matemática (operações algébricas);
► Artes (musicalidade e dança).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor organizará a turma em equipes; 
► Ele sorteará um substantivo e cada equipe terá que cantar e dançar uma música que o traga na letra; 
► Marcarão pontos as equipes que conseguirem cantar músicas que tenham na letra o substantivo sorteado;
► Quando os alunos conseguirem cantar corretamente e identificar o substantivo desejado, eles devem dar três 

saltos, enquanto que, quando não conseguirem ou cantarem de maneira errada, deverão fazer três polichinelos;
► Ao final da atividade os pontos devem ser contabilizados

PORTUGUÊS ARTES

Música substantivada

MATEMÁTICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá registrar o trabalho com as letras das músicas e a compreensão 
dos substantivos e analisar os registros da pontuação de cada equipe.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: em relação ao trabalho com a música e as palavras, todos 
podem participar normalmente. Como o cantar e reconhecer auditivamente as palavras são tarefas 
fáceis para essas crianças, deve-se ter apenas o cuidado com a realização de movimentos que 
podem acontecer em parceria com outros colegas ou amenizados em sua expansão. Em relação ao 
registro e contabilização dos pontos, podem realizar por meio de material concreto ou até mesmo 
material dourado, favorecendo a representação e podendo participar ativamente da atividade.
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho pode ser realizado com explicações e 
orientações escritas ou com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras. 
Com as músicas, o conhecimento desses alunos será menor pela sua própria dificuldade em ouvi-
las, mas na contabilização dos números e na expressão corporal eles podem participar.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados, alguns movimentos de dança podem ser realizados de acordo com sua capacidade motora 
ou com a ajuda de outros colegas. A organização dos registros e a contabilização dos pontos podem ser 
realizadas. A promoção das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam sempre ser adaptados 
para garantir a compreensão. A princípio, podem ser organizados trabalhos no sentido de 
encontrar as palavras em músicas e aos poucos discutir a classificação do substantivo. Os 
movimentos e a dança, assim como o trabalho com material concreto para operacionalizar 
a pontuação, podem também aparelhar o trabalho e facilitar a participação.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação do repertório 

comunicativo.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer novos substantivos e seus usos.
► HS2: Inovar nas formas de comunicação 

pela música e pela dança.

► CP: Desenvolvimento de atividades, 
fortalecendo a criatividade 
e o raciocínio rápido.

► HP1: Criar novas formas de apresentar 
um determinado substantivo.

► HP2: Identificar rapidamente os 
substantivos na música.

► CF: Caracterização de movimentos 
de dança e expressão corporal.

► HF1: Associar movimentos de expressão corporal 
com as músicas que são apresentadas pelos alunos.

► HF2: Representar, através da dança, 
aquilo que pretende comunicar.

► CT: Ampliação dos conhecimentos 
sobre as classes de palavras e 
sobre a organização e registro 
da pontuação dos grupos.

► HT1: Relacionar palavras (substantivos) 
e as letras de músicas conhecidas.

► HT2: Registrar e somar os pontos 
adquiridos na realização da atividade.

6
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A U L A  AT I VA  6 6
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Promover o conhecimento sobre a cultura e o folclore brasileiro e 
proporcionar expressões oral, escrita e corporal.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a capacidade de nomear corretamente personagens 

folclóricos que fazem parte da organização cultural do país;
► Demonstrar dados e informações a respeito da constituição histórica 

desse personagem e registrar tais informações;
► Compor uma representação para os personagens para que seja repassada aos outros alunos da sala;
► Organizar uma forma de expressar dramaticamente a história 

do personagem com seus sucessos e fracassos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (redação de texto, ortografia e oralidade);
► História (constituição histórica do folclore brasileiro);
► Artes (expressão corporal e teatro).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Os alunos devem ser organizados em um grande círculo. Uma bola será passada de mão em 

mão, enquanto os alunos recitam o verso “batata quente, quente, quente, queimou”;
► O aluno que estiver com a posse da bola quando for dita a palavra “queimou”, 

terá que citar o nome de um dos personagens do folclore brasileiro; 
► Quando dez personagens forem citados, a sala deve ser dividida em 10 pequenos grupos e 

cada um escolhe o personagem que deseja ou o professor pode fazer um sorteio;
► O professor deve passar em cada grupo e solicitar que coloque no papel tudo o que sabem 

daquele personagem (é necessário que os alunos tenham estudado antes o tema);
► Depois de organizados os registros, o grupo deverá dramatizar rapidamente a história daquele personagem.  

PORTUGUÊS ARTES

Batata quente: Personagens folclóricos

HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
O professor precisará apenas de um objeto para representar a “batata quente” que 
poderá ser qualquer objeto da sala (desde brinquedos até estojos).

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá analisar o desenvolvimento motor das crianças por meio das observações 
da brincadeira da “batata quente” e dos registros das crianças sobre o personagem folclórico, 
verificando a escrita e as informações sobre os personagens. O professor pode ainda analisar a 
capacidade de cada aluno ou da equipe toda em expressar-se pelo teatro (dramatização).

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto ao trabalho com a “batata quente” esses alunos 
podem participar normalmente, apenas tendo o cuidado de explicar cuidadosamente a brincadeira 
e orientando os colegas que estão ao lado deles. Em relação à dramatização e ao registro, os 
companheiros do mesmo grupo podem realizar as discussões oralmente e a dramatização pode 
ser realizada em parceria com outros colegas ou mesmo com movimentos orientados.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na lousa 
ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, podendo ser 
preferencialmente em Libras. A brincadeira da “batata quente” pode ser realizada normalmente por esse aluno. 
No trabalho em pequenos grupos, podem ser estabelecidas parcerias com a finalidade de organizar os registros 
sobre os personagens, e as dramatizações podem ter participações adaptadas para essas crianças também.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar. A 
realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: a brincadeira inicial pode ser realizada normalmente. 
Já a organização dos grupos menores e a discussão sobre os personagens, é preciso que seja 
feita constituindo-se parcerias, trabalhando em conjunto e explicando as discussões para esses 
alunos. As dramatizações também podem ser realizadas, pois facilitam a aprendizagem.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

atividades que promovam a 
comunicação e a integração.

HABILIDADES
► HS1: Expressar claramente, por meios diversos, a 

história contada sobre os personagens folclóricos.
► HS2: Apontar o processo de integração 

do povo por meio de seu folclore.

► CP: Capacidade de realizar 
ações que promovam a 
criatividade e a concentração.

► HP1: Criar formas de expressar em pouco tempo 
uma história do personagem folclórico.

► HP2: Concentrar-se na tarefa para realizá-la 
sem a interferência dos outros personagens.

► CF: Ampliação do repertório de 
expressão corporal e agilidade.

► HF1: Ser ágil na hora de receber e passar o 
objeto que representará a “batata quente”.

► HF2: Favorecer a comunicação pela 
expressão corporal no teatro.

► CT: Compreender elementos 
importantes do folclore e 
da cultura do país.

► HT1: Identificar personagens do folclore nacional.
► HT2: Associar o folclore e a cultura nos registros 

da formação do patrimônio humano nacional.

6
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A U L A  AT I VA  6 7
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Resolver as operações matemáticas e treinar a ortografia das palavras de forma lúdica e aliada a movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio na realização do circuito psicomotor; 
► Estimular a lógica matemática e a ortografia correta das palavras escritas na língua portuguesa;
► Identificar as respostas corretas motivando assim a participação e o aprendizado;
► Coordenar o trabalho com os conteúdos disciplinares e a realização do circuito.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia);
► Matemática (operações algébricas);
► Educação Física (circuito psicomotor).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A sala de aula deve ser organizada de forma que disponibilize um espaço no centro. 

O professor deve providenciar obstáculos (cadeiras, cordas, livros, etc.); 
► A turma deve ser dividida entre 5 e 6 equipes;
► Os alunos de cada equipe passarão pelos obstáculos manuseando uma peteca e, a cada obstáculo do 

circuito, encontrarão operações matemáticas para resolver ou regras de escrita corretas de palavras 
para identificar. Somente poderá passar para o restante do circuito quando der a resposta correta;

► A atividade se encerra quanto todos os alunos das equipes realizarem o circuito.

PORTUGUÊS

Circuito multidisciplinar I

MATEMÁTICA ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Materiais da sala de aula para adaptá-los como obstáculos e construir o circuito, peteca, que pode ser 
construída de jornal, e folhas de papel para registrar as operações e as palavras que devem ser escritas.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação dessa atividade é bastante dinâmica e deve acontecer durante a 
sua realização, pois o professor deve acompanhar o aluno que está no circuito, 
apontando os erros e os acertos nas operações algébricas e na ortografia.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todos os objetos sejam 
possíveis de serem identificados por meio sensorial, ou seja, que os objetos possam ser sentidos pelo tato das 
crianças, para que elas possam identificar as formas e texturas. As operações algébricas podem ser apontadas 
com material concreto, como, por exemplo, material dourado ou grãos que podem ser utilizados no cotidiano 
(e nesse momento esses alunos devem parar com a peteca) ou podem ser realizadas oralmente, de acordo 
com as habilidades dessas crianças. A expressão correta da ortografia pode ser realizada pela soletração.
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho com a peteca e o circuito pode ser realizado 
normalmente, desde que bem explicado e demonstrado para essas crianças por meio de orientação 
visual. O trabalho com as operações algébricas e com as palavras que precisam ser corrigidas, pode 
ser apresentado por escrito (no caso das operações, monta-se para que elas coloquem os resultados, 
e no caso das palavras, podem ser apresentadas com lacunas que devem ser completadas).
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem realizar o circuito 
adaptado de acordo com sua capacidade de mobilidade. Quanto às atividades de matemática 
e português, são possíveis de serem realizadas geralmente sem nenhuma adaptação.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: será necessário adaptar os comandos 
para que estes sejam simplificados. Quanto mais forem explícitos os tipos de materiais e 
diferentes entre si, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade. As tarefas com 
os conteúdos devem atender àquilo que eles já conhecem e que podem responder para 
caracterizar apenas o reforço da aprendizagem e manter a estabilização emocional.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de realização de 

tarefas com respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar corretamente as regras, 

compreendendo a diferença de cada uma delas.
► HS2: Realizar as atividades buscando 

o atendimento às regras.

► CP: Desenvolvimento da capacidade 
de raciocínio rápido e da motivação.

► HP1: Agilizar o raciocínio através das 
atividades de matemática e português.

► HP2: Realizar sistematicamente cada uma das 
tarefas com a superação dos obstáculos.

► CF: Ampliação da capacidade de 
equilíbrio e coordenação motora.

► HF1: Manter o equilíbrio da peteca 
na realização das tarefas.

► HF2: Coordenar suas ações na superação dos 
obstáculos enquanto realiza suas atividades 
com os conteúdos e com a peteca.

► CT: Reconhecimento das estratégias de 
resolução das operações algébricas e da 
forma correta de escrever as palavras.

► HT1: Retomar os conteúdos de português, 
escrevendo corretamente as palavras solicitadas.

► HT2: Rever as aprendizagens de matemática 
para realizar as operações algébricas.

6



177

A U L A  AT I VA  6 8
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender o conceito de dobro e promover o desenvolvimento da musicalidade nas crianças.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender a utilização do dobro de cada número na sequência; 
► Associar a contagem a um determinado ritmo; 
► Comparar a contagem sequencial com a contagem em dobro progressivo, 

no qual o sucessor é sempre o dobro do antecessor.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (conceito e cálculo de dobro);
► Arte (musicalidade e ritmo).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Os alunos deverão pular corda, mas ao invés de contar sequencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6... os alunos 

contarão os números indicando o dobro, cantando os números. Ex: 2, 4, 8, 16, 32...;
► Quando o aluno errar, ele deve sair da corda para que outro colega possa iniciar o processo.

Pula corda dobrado

MATEMÁTICA ARTES

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades 

que ativem a cooperação 
e a responsabilidade.

HABILIDADES
► HS1: Auxiliar na realização da 

atividade dos colegas, batendo corda e 
incentivando a realização da tarefa.

► HS2: Conscientizar-se de seu papel para 
que a aprendizagem possa ser reforçada.

► CP: Ampliação da capacidade de 
raciocínio rápido e da persistência.

► HP1: Treinar o raciocínio rápido 
através dos cálculos mentais.

► HP2: Enfrentar as dificuldades e persistir 
na tarefa até o seu limite.

► CF: Desenvolvimento de 
movimentos que favoreçam a 
resistência e a agilidade.

► HF1: Treinar saltos para que consiga 
pular a corda sem cair.

► HF2: Ser ágil o suficiente para pular a 
corda e calcular o próximo pulo.

► CT: Aprendizagem das relações 
entre os números e os dobros.

► HT1: Compreender a atividade 
quando realizada com ritmos.

► HT2: Reconhecer a relação entre os 
números e o conceito de dobro.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Corda em tamanho necessário para que os alunos possam bater para pular.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar dificuldades com relação ao conteúdo apresentado 
na contagem e à conceituação de múltiplos, e analisar os conhecimentos 
construídos na atividade na realização dos movimentos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para essa atividade será necessária uma 
adaptação da atividade física, como levantar e agachar e cantar os dobros a cada 
mudança de posição. Em relação à questão da musicalidade,  não haverá necessidade de 
adaptação, pois se trata de uma tarefa de oralidade que é fácil para esses alunos.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. 
Para pular a corda não será necessária qualquer adaptação, mas pode ser realizada em parceria 
com outra criança que cantará o dobro para a dupla. Para o registro do dobro por esses alunos, 
será necessário adaptar a atividade, como por exemplo realizar o registro escrito.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: a atividade de 
pular corda poderá ser realizada caso as crianças tenham mobilidade normal com os membros 
inferiores. Caso a mobilidade seja apenas com os membros superiores, o ideal é que, quando se 
tem essas crianças na sala, as atividades de cálculo e conceituação sejam realizadas tranquilamente, 
mas que as atividades físicas sejam adaptadas. Por exemplo, pode-se realizar movimentos de 
braço ou perna de forma contínuos (de acordo com a possibilidade da criança), respondendo ao 
ritmo de uma música e colocando os resultados dos dobros em registro oral ou escrito.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. Um dos exemplos do que pode ser feito, caso a criança 
ainda não tenha compreendido os dobros, é trabalhar com uma sequência diferenciada – números pares ou 
ímpares – lembrando que a atividade física pode ser realizada normalmente sem a necessidade de adaptação.
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A U L A  AT I VA  6 9
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender os conceitos de medida e espaço e perceber as diferentes 
formas de medir e representar os objetos e os espaços.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as medidas associadas às unidades utilizadas e à representação do espaço que foi medido;
► Associar o espaço medido com sua representação gráfica;
► Traçar distâncias e extensões entre superfícies medidas e sua representação, 

mantendo as devidas relações entre o espaço e a sua representação;
► Formular conceitos a respeito da experiência de aferir medidas e representá-las. 

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (unidades de medida e cálculos);
► Artes (expressão plástica pelos desenhos);
► Geografia (noção de espaço e de localização).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade os alunos devem se movimentar pela sala de aula para que possam 

realizar as medições importantes, fazendo com que o trabalho possa fornecer 
as extensões da sala ou do espaço determinado pelo professor; 

► Passos e por palmos são unidades de medidas antigas; 
► O professor deverá solicitar aos alunos para medir espaços e objetos utilizando os 

recursos de passos e palmos. Ex: medir o espaço da sala, uma cadeira, etc.; 
► Os alunos deverão registrar a atividade da seguinte forma: em quantos passos posso medir 

a sala de aula? Em quantos palmos posso medir a cadeira? E assim, sucessivamente;
► A atividade se encerra quando os alunos desenharem o espaço medido, apontando a medida de cada extensão.

ARTES

Na medida certa

GEOGRAFIAMATEMÁTICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Folhas ou painéis em branco para que os alunos possam realizar 
seus registros e a representação do espaço medido.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá analisar a compreensão dos alunos com relação aos conceitos de espaço e de medidas 
e identificar dificuldades na compreensão de como medir espaços/objetos e representar seus registros.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as medidas com partes do corpo podem 
também ser apresentadas, ressaltando que a contagem e os sentidos podem ser utilizados 
normalmente. As representações precisam ser feitas em parcerias com outros colegas.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou 
com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento 
das orientações, a atividade pode ser realizada normalmente sem a necessidade de qualquer 
adaptação. O grupo que for trabalhar em conjunto com essa criança precisa ter desenvolvido 
uma boa comunicação para compreender os elementos necessários e facilitar a tarefa.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala, esses alunos podem auxiliar no trabalho de 
determinação das medidas: eles podem usar somente palmo ou passo dependendo da sua capacidade 
motora. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: será necessário operacionalizar os comandos e fazê-los em 
pequenas tarefas para que essas crianças cumpram toda a atividade. A representação do espaço do objeto 
medido pode ser a tarefa mais complexa para elas, mas é preciso que se faça aos poucos, deixando que 
acompanhem todo o processo para que possam compreender a abstração. Quanto mais forem explícitas as 
relações entre espaço medido e sua representação, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento 

do senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Observar atentamente a construção 

das atividades e avaliar conjuntamente.
► HS2: Discutir com o grupo e definir 

coletivamente a melhor forma de representar.

► CP: Organização de atividades de 
raciocínio rápido e de concentração.

► HP1: Treinar a atenção concentrada nas 
atividades de medida e cálculo.

► HP2: Repetir as atividades de cálculo 
promovendo a melhora do raciocínio.

► CF: Apresentação de atividades 
de coordenação motora e 
orientação espacial.

► HF1: Articular os movimentos necessários 
para realizar as medidas de extensão.

► HF2: Garantir a orientação espacial para 
representar o espaço ou objeto medido.

► CT: Aprendizagem de conceitos de 
medidas e espaço e a relação entre 
o espaço e a sua representação.

► HT1: Compreender o que é e como se representa 
um espaço determinado ou um objeto.

► HT2: Entender as relações necessárias para 
se representar um determinado espaço.

6
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A U L A  AT I VA  7 0

Cultura indígena

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

PORTUGUÊS GEOGRAFIAHISTÓRIA ARTES

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento sobre a cultura indígena e desmistificar as 
formas tradicionalmente apontadas para descrevê-la.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer diversas palavras do nosso cotidiano que são de origem indígena, verifcando, assim, a influência 

dos indígenas na formação do povo brasileiro;
► Revisitar a questão indígena buscando desmistificar as formas que são tradicionalmente utilizadas para 

caracterizá-la;
► Localizar geograficamente as tribos indígenas, ou suas origens, ao apresentar a cultura que é característica 

da tribo sorteada ou escolhida;
► Traçar paralelos entre a cultura indígena e as nossas expressões culturais, inclusive apontando as 

semelhanças e as heranças.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (origem das palavras);
► História (questão indígena);
► Geografia (localização geográfica);
► Artes (cultura e expressão indígena).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A cultura indígena é rica, deve e pode ser trabalhada na escola de forma mais ampla e consistente. 

Cada dança, cada ritual e, até mesmo, cada pintura corporal se altera de acordo com as tribos; 
► A atividade propõe a aprendizagem de algumas danças indígenas, que se alteram 

de acordo com a situação vivida em cada tribo. Num casamento, os festejos, rituais e 
danças são compostas por características diferentes de uma festa da colheita; 

► O professor dividirá a sala em quatro equipes e distribuirá textos que caracterizem 
a cultura e as tradições de dança e pinturas de diferentes tribos;

► Os alunos devem pesquisar sobre as danças indígenas e posteriormente tentar reproduzi-
las em sala de aula.  As crianças reproduzirão as informações encontradas no texto 
por meio da dança, pinturas, história e localização geográfica da "sua" tribo; 

► A atividade se encerra quando todos os grupos realizarem suas apresentações.

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Tintas (atóxicas) para pintar o rosto das crianças, lousa e giz para escrever as palavras de origem indígena.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá analisar a apresentação dos grupos e as informações que são passadas 
para toda a sala, garantindo o envolvimento dos alunos e o respeito à cultura indígena.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: na realização dessa atividade será necessário explorar o 
máximo de objetos que possam ser estímulos para os sentidos diferentes da visão: objetos que 
possam ser tateados, cheirados ou mesmo saboreados. A compreensão da cultura indígena poderá 
ser realizada por meio de atividades diversificadas: a expressão da cultura estudada pode ser feita pela 
expressão oral e essas crianças podem ser pintadas como outra qualquer. Utilizar objetos de texturas 
diversificadas pode ajudar a criança a compreender melhor as características dessa cultura. Para que ela 
ajude na expressão da cultura estudada, oferecer o material em braile ou promover grupos de estudo 
pode ajudar na aprendizagem, enquanto que os cantos e as falas podem facilitar sua expressão. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para a realização dessa atividade será necessário que as 
orientações sejam apresentadas de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras ou com 
movimentos de expressão corporal. Com o reconhecimento das orientações, a atividade pode ser realizada 
normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação, incluindo a pesquisa sobre a tribo sorteada ou 
escolhida e também a representação da tribo por mímica ou outros movimentos de expressão corporal.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem 
ser adaptados, pois, com a ajuda de colegas, eles podem participar ativamente das representações 
da tribo que lhes foi atribuída. A dança poderá ser reproduzida respeitando sua capacidade motora. 
A realização das atividades através das parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação das informações com materiais concretos 
ou representações por movimentos podem auxiliar na realização do trabalho. Quanto mais forem explícitas 
as relações entre as informações e as representações, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação da capacidade de 

integração e respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças culturais 

e a necessidade de respeitá-las.
► HS2: Identificar as semelhanças entre as culturas 

indígenas e a cultura nacional, fortalecendo 
o sentimento de integração nacional.

► CP: Realização de atividades 
que favoreçam a autoestima 
e autoavaliação.

► HP1: Repensar seus conceitos sobre 
as diferentes culturas.

► HP2: Valorizar suas origens e sua 
proximidade com as culturas diferentes.

► CF: Desenvolvimento da expressão 
corporal e orientação espacial.

► HF1: Valorizar os movimentos que expressam 
dados da cultura e informações sobre as tribos.

► HF2: Identificar os movimentos realizados 
nas danças das diferentes tribos.

► CT: Aprendizagem a respeito da 
cultura indígena e suas características, 
fazendo um paralelo com a 
cultura nacional na atualidade.

► HT1: Identificar as influências da cultura 
indígena na cultura nacional.

► HT2: Aprender novas palavras e novas 
características da cultura indígena.

6
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Basquete matemático

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS MATEMÁTICA ED. FÍSICA

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a capacidade de realizar operações matemática mentalmente 
e de associar habilidades de jogos com bola.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver habilidades de resolução mental de cálculos matemáticos;
► Associar a aprendizagem matemática aos movimentos que operacionalizam o resultado identificado pela 

operação indicada;
► Participar de jogos com bola, desenvolvendo habilidades específicas para esta atividade.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (operações algébricas);
► Educação Física (jogos com bola).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em promover a organização de cálculos mentais por meio das atividades de bola ao cesto;
► Essa atividade poderá ocorrer da forma descrita ou em uma quadra; 
► Com uma bola e um cesto (balde ou algo parecido), a criança deverá 

bater a bola no chão e depois tentar acertar o cesto; 
► O número de vezes em que a bola deverá ser rebatida no chão será determinado de acordo com 

uma operação matemática indicada pelo professor. Exemplo: o professor indica 7 x 3, e o aluno 
realizará a contagem mentalmente e rebaterá a bola 21 vezes antes de tentar acertar o cesto;

► A atividade se encerra quando todos os alunos tiverem passado, 
no mínimo uma vez, pelas atividades com a bola.

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades que 

incentivem o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar claramente quais 

são as regras do jogo.
► HS2: Compreender todas as regras do jogo.

► CP: Organização de ações que 
desenvolvam a motivação e a confiança.

► HP1: Buscar a autoconfiança no 
momento de jogar a bola no cesto.

► HP2: Motivar a si mesmo e os colegas para 
realizar as operações algébricas corretamente.

► CF: Desenvolvimento de 
atividades de agilidade e força.

► HF1: Coordenar direção e força para jogar a bola.
► HF2: Impulsionar a bola para que alcance o cesto.

► CT: Treinamento de cálculos mentais 
e desenvolvimento de habilidade 
de acertar a bola no cesto.

► HT1: Realizar cálculos mentais.
► HT2: Coordenar força e direcionamento 

corretos para acertar a bola no cesto, 
fazendo assim o impulso necessário.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Cesto e bola, se a atividade for realizada em sala, e, caso seja realizada 
na quadra, aproveitar a estrutura do basquete.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá verificar se o aluno compreendeu corretamente as regras do jogo e também avaliar 
se o cálculo mental foi realizado corretamente, pelo número de vezes que a bola foi batida no chão.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização desse trabalho, esses alunos necessitam 
de auxílio de outras pessoas que possam orientar oralmente as ações de direcionamento da bola ao 
cesto. O cálculo mental é possível de ser realizado sem qualquer problema. A atividade física pode ser 
realizada com direcionamento de outra pessoa ou também poderá ser adaptada, como, por exemplo, 
solicitar que a criança bata palmas o número de vezes que se refere ao resultado da operação.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, a 
atividade pode ser realizada normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  para esses alunos, a 
realização do cálculo mental é perfeitamente possível, apenas os movimentos precisam ser adaptados 
de acordo com sua capacidade motora e de mobilidade. Por exemplo, para cadeirantes, o cesto deve 
ser instalado numa altura acessível ao lançamento da bola. Se a criança não conseguir lançar a bola, o 
movimento pode ser adaptado para bater palmas ou qualquer outro movimento que ela consiga. 
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação 
entre as tarefas e a operacionalização do cálculo pode auxiliar a criança a compreender e 
motivar a buscar os resultados. Quanto mais forem explícitos os cálculos e apresentados com 
números simples, maior a chance para que esses alunos consigam chegar ao resultado.
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Circuito multidisciplinar II

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS MATEMÁTICA CIÊNCIAS ED. FÍSICA

1  OBJETIVO GERAL 
Reconhecer as relações do homem com a natureza, desenvolvendo a capacidade de resolver operações 
matemáticas e de treinar a ortografia das palavras de forma lúdica, por meio da atividade do circuito proposto.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio na realização do circuito psicomotor; 
► Estimular os conhecimentos de ciências e a ortografia correta das palavras escritas na língua portuguesa;
► Promover o treino de organização de registro e contabilização dos pontos do grupo com operações 

matemáticas simples;
► Identificar as respostas corretas, motivando assim a participação e o aprendizado.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia);
► Matemática (operações algébricas);
► Ciências (relações do homem com a natureza);
► Educação Física (circuito psicomotor).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A sala de aula deve ser organizada de forma que disponibilize um espaço no centro. 

O professor deve providenciar obstáculos (cadeiras, cordas, livros, etc.); 
► A turma deverá ser dividida em 5 ou 6 equipes;
► Os alunos de cada equipe passarão pelos obstáculos manuseando uma peteca e, a cada obstáculo do circuito, 

encontrará uma pergunta sobre as relações entre o homem e a natureza (com por exemplo, qual é o estado 
da água que serve para o ser humano beber?) ou regras de escrita correta de palavras para resolver; 

► Somente poderá passar para o restante do circuito quando der a resposta correta 
conforme a determinação do professor (podendo ser escrita ou falada);

► Todos os alunos da equipe devem realizar o circuito.

PORTUGUÊS

DISCIPLINAS



186

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Materiais da sala de aula para adaptá-los como obstáculos e construir o circuito; peteca, que pode ser 
construída de jornal, e folhas de papel para registrar as operações e as palavras que devem ser escritas.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação dessa atividade é bastante dinâmica e deve acontecer durante a sua realização, pois o 
professor deve acompanhar o aluno que está no circuito, apontando os erros e os acertos nas respostas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: é importante que os obstáculos possam ser sentidos 
pelo tato dessas crianças para que possam identificar as formas e texturas. As questões 
sobre os conteúdos de ciências podem ser feitas oralmente e de acordo com as habilidades 
dessas crianças; a expressão correta da ortografia pode ser realizada pela soletração.
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho com a peteca e o circuito podem ser realizados 
normalmente, desde que bem explicado e demonstrado para essas crianças por comando visual. Os trabalhos 
com os conteúdos de ciências e com as palavras que precisam ser corrigidas, podem ser apresentados 
por escrito, solicitando que a criança pare o circuito e retome após escrever as respostas correta.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem realizar o circuito 
adaptado de acordo com sua capacidade de mobilidade. Quanto às atividades de ciências e 
português, são possíveis de serem realizadas geralmente sem nenhuma adaptação.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: será necessário adaptar os comandos para que 
estes sejam simplificados. As tarefas com os conteúdos devem atender àquilo que elas já conhecem 
e que podem responder para caracterizar apenas o reforço da aprendizagem e manter a estabilização 
emocional, ressaltando que quanto mais operacional for o trabalho, melhor para elas.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de realização de 

tarefas com respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar corretamente as regras, 

compreendendo a diferença de cada uma delas.
► HS2: Realizar as atividades buscando 

o atendimento às regras.

► CP: Desenvolvimento da capacidade 
de raciocínio rápido e da motivação.

► HP1: Agilizar o raciocínio através das atividades 
de ciências, matemática e português.

► HP2: Realizar sistematicamente cada uma das 
tarefas como superação dos obstáculos.

► CF: Ampliação da capacidade de 
equilíbrio e coordenação motora.

► HF1: Manter o equilíbrio da peteca na 
realização das tarefas paralelas.

► HF2: Coordenar suas ações na superação dos 
obstáculos enquanto realiza suas atividades 
com os conteúdos e com a peteca.

► CT: Reconhecimento das principais 
relações entre o ser humano 
e a natureza, das operações 
algébricas simples e da forma 
correta de escrever as palavras.

► HT1: Retomar os conteúdos de português, 
escrevendo corretamente as palavras solicitadas.

► HT2: Rever as aprendizagens de matemática 
para realizar as operações algébricas e as 
relações entre o ser humano e a natureza.

6
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Revezamento: 
Cuidando do meio ambiente

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS MATEMÁTICA

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender a importância de descartar os objetos no local correto (movimentando- 
se para isso), e manter o local na qual se encontram sempre organizado e limpo, 
promovendo treinamento com a escrita e com as operações matemáticas.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender a importância da separação e do armazenamento correto do lixo;
► Associar os nomes dos objetos colhidos com a sua escrita correta, tanto no registro quanto no cotidiano de 

cada um;
► Calcular o lixo organizado na quantidade de objetos disponibilizados no total pelo grupo e pelas 

características de cada um;
► Identificar os benefícios do trabalho conjunto e coordenado entre os participantes da atividade.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Ciências (o meio ambiente e o lixo);
► Português (ortografia e classe de palavras);
► Matemática (operações matemáticas simples).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em recolher os materiais recicláveis por tipo e levá-los até o local de descarte correto; 
► O professor deverá espalhar no centro da sala de aula alguns materiais recicláveis; 
► A turma deverá ser dividida em grupos menores, determinados pelo professor de acordo com 

o número de alunos. Cada grupo deverá formar uma fila no fundo da sala de aula; 
► Um aluno por vez correrá ao centro da sala, recolherá um objeto e o levará ao 

local de descarte correto que estará do outro lado da sala de aula; 
► Voltará correndo e tocará nas mãos do colega de equipe para que ele repita o percurso; 
► O revezamento deverá ocorrer sucessivamente até que todos tenham participado 

ou até que os produtos no centro da sala tenham terminado;
► Ao final da atividade, os alunos deverão listar e contabilizar os materiais recolhidos 

pelo seu grupo, apresentando a classificação de cada grupo de lixo.

PORTUGUÊSCIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Materiais diversos que podem ser trazidos de casa, tanto pelo professor quanto pelos alunos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá analisar a separação de materiais dos alunos, bem como a agilidade 
para fazê-la, além também de verificar os registros e os cálculos dos materiais.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a participação desses alunos é possível, pois a atividade é 
essencialmente trabalhada na questão da sensorialidade dos materiais. Para o deslocamento, o aluno pode 
ter auxílio de seus colegas de sala ou mesmo do professor e, se tiver habilidade, pode deslocar-se sozinho. 
O descarte do material no local correto pode ser feito oralmente ou ele pode ter identificação em braile. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: estes alunos podem realizar normalmente todas as atividades 
dessa tarefa, desde que sejam garantidas as explicações e compreensão dos movimentos. As regras e as 
orientações para a realização da atividade podem ser feitas em Libras ou mesmo por escrito para que eles 
compreendam corretamente. Os movimentos e deslocamentos podem ser realizados normalmente. 
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: atividades 
de separação de material e registro (tanto escrito, quanto calculado) poderão ser realizadas 
sem a necessidade de adaptação. Já os movimentos e deslocamentos precisarão ser 
adaptados de acordo com a capacidade motora e de mobilidade de cada criança.
4.  Para as crianças com deficiência intelectual:  a associação com as cores pode auxiliar 
a operacionalizar melhor as tarefas, considerando que os tipos de lixo são identificados por 
cores de forma universal. Quanto mais forem diretas as regras para a realização das atividades, 
maiores serão as possibilidades de que essas crianças realizem as tarefas com sucesso. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Reconhecimento da 

importância da cooperação 
e da integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as possibilidades 

de trabalho conjunto.
► HS2: Organizar as tarefas, aprimorando 

a integração do coletivo.

► CP: Desenvolvimento da concentração 
e de processos de autoavaliação.

► HP1: Reconhecer as dificuldades e facilidades 
para a organização do trabalho conjunto.

► HP2: Manter atenção concentrada para o 
direcionamento correto do material.

► CF: Realização de atividades 
de velocidade e agilidade.

► HF1: Realizar rapidamente a 
organização do material do lixo.

► HF2: Diferenciar as atividades com 
velocidade e qualidade na realização.

► CT: Compreender o direcionamento 
correto do lixo e reforçar formas 
de realizar o registro.

► HT1: Entender a separação do lixo como 
forma de cuidar do meio ambiente.

► HT2: Treinar o registro e o cálculo dos 
materiais que foram recolhidos.

6
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Os movimentos da linha histórica

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

GEOGRAFIAHISTÓRIA

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar seu repertório histórico, reconhecendo também a diferença temporal e a localização geográfica onde 
o acontecimento ocorreu, registrando essa localização e realizando os movimentos indicativos do tempo.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer momentos históricos importantes na história mundial, 

identificando a distância de tempo entre eles;
► Associar as distâncias temporais entre os acontecimentos históricos e o conceito de século;
► Identificar a localização geográfica na qual se deram os grandes acontecimentos históricos;
► Registrar corretamente o nome das localizações geográficas que são citadas no decorrer da atividade;
► Trabalhar com a contagem dos passos e os conceitos de movimento para frente e para trás.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► História (linha histórica);
► Português (ortografia);
► Geografia (localização geográfica).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deverá inicialmente colocar os alunos alinhados lado a lado de frente para a lousa ou quadro 

de registro (caso a quantidade de alunos seja muito grande, ele pode fazer mais de um alinhamento);
► Em seguida, registra uma linha histórica (que ele pode fazer na lousa ou trazer pronto 

em um cartaz ou ainda apresentar em slide caso tenha acesso a projetor); 
► A partir da imagem projetada ou registrada, ele apresenta aos alunos a atividade;
► Com a sala organizada, ele começa a atividade explicando aos alunos que eles deverão dar passos para frente ou 

para trás a cada século caminhado na linha histórica, na passagem pelos acontecimentos apontados pelo mestre;
► A cada acontecimento que ele disser, depois que eles derem os passos, podem 

observar todos os colegas e auxiliar quando encontrarem erros; 
► Também a cada acontecimento, solicita-se a sua localização geográfica 

e algum aluno deve soletrar o nome do local;
► Por fim, todos devem observar (e corrigir quando necessário) a localização;
► A atividade se encerra quando todos os fatos históricos previstos pelo 

professor forem apresentados e organizados pelos alunos. 

PORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Lousa e giz ou quadro pronto com a linha histórica.

8  AVALIAÇÃO 
O professor avaliará o conhecimento dos alunos através de suas respostas 
e também fará uma reflexão sobre os erros que surgirem.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização dessa atividade, esses alunos podem 
ser posicionados em conjunto com a sala, ressaltando que, caso tenha mais de uma criança com 
deficiência visual, elas devem ser intercaladas entre as outras crianças. Em relação à identificação 
do período dos acontecimentos históricos, o professor poderá fazê-lo oralmente (quanto à 
localização geográfica e à soletração, elas podem ser também respondidas sem adaptação).
2. Para crianças com deficiência auditiva: para estes alunos serão necessárias adaptações 
de comunicação, realizada por comandos visuais. Quando eles quiserem responder algum dos 
dados sobre a localização geográfica ou sobre o registro correto das palavras, pode ser feito por 
escrito na lousa ou em uma folha separada, combinando comandos de identificação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, podendo atender à capacidade motora de cada aluno, no que se refere aos 
passos e deslocamentos, ou inclusive para que sejam realizados em parceria com outras crianças que 
podem oferecer o suporte físico. As outras atividades poderão ser realizadas normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. As associações com situações 
concretas são essenciais para que elas compreendam – por exemplo, a contagem dos séculos, 
pode ser realizada com objetos concretos como material dourado ou grãos disponíveis em sala 
de aula e representados na lousa. Quanto mais forem explícitos os comandos, maior a chance de 
sucesso desses alunos na atividade. Quanto à localização geográfica, recomenda-se a utilização de 
mapas e seu registro deve ser realizado por escrito mesmo, para que possam ver a palavra.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

cooperação e da integração.

HABILIDADES
► HS1: Experimentar o sentir-se integrado, 

parte da sala nos passos em conjunto.
► HS2: Cooperar com os colegas nas correções 

das respostas e reflexões coletivas.

► CP: Realização de atividades 
que incentivam a honestidade 
e a concentração.

► HP1: Prestar atenção ao que é pedido 
pelo professor (a data citada).

► HP2: Assumir seus erros quando estes 
acontecerem, refletindo sobre eles.

► CF: Desenvolvimento das habilidades 
motoras de movimentação.

► HF1: Identificar a forma correta de dar passos 
em conjunto com os colegas de sala.

► HF2: Reconhecer as orientações dadas pelo 
professor (para trás e para frente).

► CT: Ampliação do conhecimento 
de história e geografia e da 
relação entre ambos.

► HT1: Identificar precisamente os acontecimentos 
históricos e a distância temporal entre eles.

► HT2: Reconhecer as informações geográficas que 
localizem os acontecimentos históricos mencionados.

6
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Circuito multidisciplinar III

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

GEOGRAFIAHISTÓRIA

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento sobre fatos históricos e localização geográfica 
e treinar a ortografia das palavras de forma lúdica.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio na realização do circuito psicomotor; 
► Reconhecer a ocorrência de alguns fatos históricos e a localização geográfica;
► Associar determinadas palavras à sua ortografia correta de acordo com o que é escrito na língua portuguesa;
► Identificar as respostas corretas, motivando assim a participação e o aprendizado;
► Coordenar o trabalho com os conteúdos disciplinares e a realização do circuito.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia);
► História (fatos históricos);
► Geografia (localização geográfica);
► Educação Física (circuito psicomotor).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Para essa atividade a sala de aula deve ser organizada de forma que disponibilize um espaço 

no centro. O professor deve providenciar obstáculos (cadeiras, cordas, livros, etc.); 
► A turma deverá ser dividida em 5 ou 6 equipes;
► Os alunos de cada equipe passarão pelos obstáculos manuseando uma peteca e, a cada 

obstáculo do circuito, encontrarão uma pergunta sobre um acontecimento histórico, 
localização geográfica ou regras de escrita correta de palavras para resolver;  

► Somente poderá passar para o restante do circuito quando der a resposta correta oralmente;
► A atividade se encerra quanto todos os alunos da equipe realizarem o circuito.

PORTUGUÊS ED. FÍSICA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Materiais da sala de aula para adaptá-los como obstáculos e construir o circuito; peteca, que pode 
ser construída de jornal, e folhas de papel para registrar as palavras que devem ser escritas.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação dessa atividade é bastante dinâmica e deve acontecer durante a sua 
realização, pois o professor deve acompanhar o aluno que está no circuito, apontando 
os erros e os acertos das informações históricas e geográficas e na ortografia.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todos os obstáculos sejam 
identificados por meio sensorial e possam ser sentidos pelo tato dessas crianças para que elas possam 
identificar as formas e texturas. As questões sobre história e geografia podem ser apontadas oralmente (e 
nesse momento esses alunos devem parar com a peteca para evitar a interferência do barulho, de acordo 
com as habilidades dessas crianças). A expressão correta da ortografia pode ser realizada pela soletração.
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho com a peteca e o circuito pode ser realizado normalmente, 
desde que bem explicado e demonstrado para essas crianças por comandos visuais. O trabalho com os 
conhecimentos de história, de geografia e com as palavras que precisam ser corrigidas podem ser apresentadas 
por escrito (na história e na geografia pode ser feito utilizando-se palavras com lacunas para serem completadas).
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala esses alunos podem avançar na realização 
do circuito adaptado. Quanto à atividades de conhecimento curricular, são possíveis de serem 
realizadas, geralmente sem nenhuma adaptação, caso a dificuldade seja somente motora.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: será necessário adaptar os comandos para que estes 
sejam simplificados. As tarefas com os conteúdos devem atender àquilo que elas já conhecem e que podem 
responder para caracterizar apenas o reforço da aprendizagem e manter a estabilização emocional.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de realização de 

tarefas com respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar corretamente as regras, 

compreendendo a diferença de cada uma delas.
► HS2: Realizar as atividades, buscando 

o atendimento às regras.

► CP: Desenvolvimento da capacidade 
de raciocínio rápido e da motivação.

► HP1: Agilizar o raciocínio através das atividades 
de organização entre o tempo e o espaço, 
além das atividades de ortografia.

► HP2: Realizar sistematicamente cada uma das 
tarefas como superação dos obstáculos.

► CF: Ampliação da capacidade de 
equilíbrio e coordenação motora.

► HF1: Manter o equilíbrio da peteca na 
realização das tarefas paralelas.

► HF2: Coordenar suas ações na superação dos 
obstáculos, enquanto realiza suas atividades 
com os conteúdos e com a peteca.

► CT: Reconhecimento das estratégias de 
resolução das operações algébricas e da 
forma correta de escrever as palavras.

► HT1: Retomar os conteúdos de português, 
escrevendo corretamente as palavras solicitadas.

► HT2: Rever as aprendizagens de história e 
geografia por meio da retomada de conteúdos.

6
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Combinações e conjugações

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

MATEMÁTICA ARTES

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar os verbos e sua conjugação correta nas frases citadas pelo professor e movimentar-se 
de acordo com as indicações da própria frase, fazendo referência aos números de repetições.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Diferenciar, nas frases, os verbos e sua conjugação, indicando ações e objetos apresentados; 
► Ampliar o léxico de palavras do vocabulário dos alunos, bem como 

a classificação gramatical de cada uma delas;
► Reconhecer o número de repetições que devem aparecer nos movimentos;
► Treinar os alunos para relacionarem as expressões da língua e a expressão corporal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras, verbos e pronomes);
► Matemática (treino de contagem numérica);
► Artes (expressão corporal e cinestésica).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A turma deve ser organizada em um único círculo;  
► O professor escreverá uma série de frases na lousa. Sequencialmente, o professor lerá uma frase de cada vez 

montando uma sequência de orientações de movimentos. Ex: na seguinte frase, quais são os verbos e sua 
conjugação? “Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não”12;

► Responderá a questão quem correr e chegar primeiro ao centro do círculo;
► Em seguida, o professor solicita a informação sobre quantos verbos tem na oração e pede 

para que os alunos saltem de acordo com o número de verbos encontrados;
► Os alunos também poderão expressar em movimentos aquilo que está sendo cantado ou recitado na frase; 
► A atividade termina quando pelo menos metade da sala tenha ido até à lousa, 

garantindo que todos possam participar dos movimentos durante a frase.

PORTUGUÊS

DISCIPLINAS

12 Trecho da música "Pra não dizer que não falei das flores" de Geraldo Vandré.
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, giz e aparelho de som, , caso trabalhe com música.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar as respostas dos alunos, anotando erros e acertos em um 
quadro simples, e refletindo coletivamente sobre as formas corretas de encontrar as 
respostas. A avaliação e as reflexões podem ser realizadas em relação ao conteúdo e 
também em relação ao comportamento de cada um na atividade proposta.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as frases podem ser faladas ou cantadas, permitindo, 
assim, que as crianças com deficiência visual possam participar normalmente, apenas tomando os 
devidos cuidados para a realização dos movimentos, podendo fazê-los em parcerias com outras 
crianças ou ainda criar códigos de afirmação das respostas sem a necessidade do deslocamento 
rápido, evitando acidentes. A contagem em movimentos e participação em conjunto com a 
equipe é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para essas crianças.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as frases escritas na lousa ou em cartazes (que 
o professor pode trazer pronto) ou com os comandos visuais, podendo ser preferencialmente em Libras, 
se elas forem alfabetizadas nesta língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos. 
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
podem ser adaptados. Por exemplo: movimentos que podem ser feitos utilizando-se partes 
do corpo sem o deslocamento maior. Os movimentos também podem ser realizados com 
adaptações no espaço, para que as crianças possam usar seus recursos de locomoção.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou que parcerias sejam criadas na sala de aula. A operacionalização e a 
organização de informações que provoquem relações simples entre as palavras e as cores podem ser 
uma estratégia. Por exemplo: relacionar os verbos no presente com uma cor, no passado com outra e no 
futuro com outra. As atividades de contagem com os movimentos são realizáveis por elas também.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Respeito às regras do 

jogo e ao colega que está 
respondendo a questão.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as pessoas que estão 

direcionando-se para o centro do círculo.
► HS2: Ouvir e reconhecer o sucesso dos 

amigos no momento das respostas.

► CP: Desenvolvimento de 
raciocínio lógico rápido e a 
capacidade de autoavaliação.

► HP1: Buscar rapidamente as soluções 
para os problemas apresentados.

► HP2: Avaliar sua participação da atividade, 
verificando os erros e os acertos.

► CF: Compreensão da relação 
entre a velocidade e a agilidade 
necessárias para a resposta.

► HF1: Ser rápido na elaboração da resposta.
► HF2: Combinar a rapidez da resposta 

com a agilidade do deslocamento.

► CT: Ampliação da capacidade de 
elaboração de frases, compreendendo 
a gramática da língua portuguesa 
e a sequência numérica.

► HT1: Identificar os verbos em uma frase e 
o tempo em que são apresentados.

► HT2: Relacionar a contagem com 
o movimento necessário.

6
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Passa bola da geociência

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

GEOGRAFIA

1  OBJETIVO GERAL 
Ler um texto jornalístico (reconhecendo as orientações passadas a eles sobre os temas 
escolhidos) e rolar a bola para outra dupla sem sair de seu próprio lugar.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Comparar os diferentes gêneros da escrita a partir do texto jornalístico;
► Associar a forma de escrever à produção de notícias de caráter objetivo;
► Constatar informações reais que informam sobre os modos de vida urbano e rural;
► Formular novas ideias que discutam as questões ambientais na cidade e no campo, apontando suas 

divergências e suas coincidências.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (urbano e rural: modos de vida); 
► Ciências (água, lixo, solo e saneamento básico);
► Português (gêneros discursivos: o jornal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor forma um círculo no centro da sala com os alunos sentados no chão;
► O professor explica aos alunos que a atividade será relacionada aos gêneros 

discursivos e que será feita com a utilização de jornais e revistas;
► Em seguida, distribui jornais aos alunos (1 para cada dupla) com uma notícia (atual 

ou antiga) referente ao lixo e ao meio ambiente na cidade e no campo;
► Os alunos devem analisar a notícia rapidamente e em seguida responder duas questões 

específicas: 1) a notícia refere-se ao ambiente urbano ou rural? ; 2) como a notícia 
aponta a questão do lixo, do solo, da água ou do saneamento básico?

► Após a leitura da notícia, o professor questionará as duplas de forma aleatória, rolando 
uma bola dentro do círculo. A dupla deve falar sobre a sua notícia, respondendo as duas 
perguntas citadas no item anterior. Após a participação, a dupla escolhida rola a bola para 
outra dupla, assim sucessivamente até que todos falem sobre suas notícias.

PORTUGUÊSCIÊNCIAS

DISCIPLINAS



196

ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bola, recortes de jornais e revistas com notícias a respeito do meio ambiente no campo e na cidade.

8  AVALIAÇÃO 
Pode ser realizada por meio das falas dos alunos, identificando a análise correta ou não das notícias.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: o trabalho inicial, sendo realizado em duplas, favorece a junção de 
uma criança com deficiência visual e outra vidente, podendo esta realizar para a outra a leitura em voz alta 
ajudando-a na compreensão da notícia. A análise deve ser realizada em conjunto. Todos os movimentos 
podem ser realizados sem necessidade de adaptação. Na rolagem da bola, é importante que a dupla realize 
conjuntamente para garantir o movimento. Outra possibilidade que pode gerar integração é a seleção 
de uma notícia em braile e assim a criança com deficiência visual pode ler em voz alta para a colega. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: as orientações sobre as atividades precisam ser 
feitas de forma visual, preferencialmente em Libras. Todos os movimentos devem ser realizados. 
Deve-se garantir a comunicação entre a dupla, no caso de participação dessas crianças.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos podem ser 
adaptados de acordo com a capacidade motora do aluno, como rolar a bola em um colchonete para que a 
criança com mobilidade reduzida possa se movimentar sem correr risco de acidente. A realização das análises 
da notícia e a compreensão dos conteúdos trabalhados devem ser garantidos pela atenção à comunicação 
entre a dupla. No caso dos movimentos,  podem ser realizados em conjunto na rolagem da bola, com a 
participação dessas crianças de forma atuante e adaptando os movimentos à sua possibilidade de mobilidade.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos, 
tornando-os mais operacionalizados e com maior detalhamento (incluindo demonstrações).
As atividades de movimento devem ser realizadas normalmente. É preciso que o professor 
ofereça maiores explicações em caso de necessidade para maior compreensão.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de interação e 
respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Atuar em conjunto na leitura 

e na análise do texto.
► HS2: Reconhecer e respeitar as formas 

de vida diferentes da sua realidade.

► CP: Capacidade de se autoavaliar 
e de se motivar na atividade.

► HP1: Envolver-se na atividade participando 
de forma comprometida e lúdica.

► HP2: Autoavaliar sua relação com os cuidados 
com o meio ambiente a partir das leituras.

► CF: Realização de ações de 
agilidade e orientação espacial.

► HF1: Ser ágil na rolagem da bola para que 
ela atinja corretamente o alvo desejado.

► HF2: Compreender a forma correta em força e 
orientação para que a bola role para outra dupla.

► CT: Capacidade de analisar textos 
e de construir conhecimentos nas 
áreas de geografia e ciências.

► HT1: Analisar corretamente a notícia, 
compreendendo o formato do texto.

► HT2: Ampliar seus conhecimentos a respeito 
das diferenças entre a vida rural e urbana, 
relacionando-as com as questões ambientais.

6
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O caracol da matemática

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Contar e realizar operações matemáticas, reconhecendo seus nomes em ordem 
alfabética e movimentando-se com agilidade e flexibilidade.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Distinguir as letras do alfabeto, reconhecidas na sua ordem, e comparando-as com as letras de seu nome;
► Identificar as quantidades de alunos que deverão entrar ou sair de cada vez;
► Operar as contagens para saber a extensão do caracol a cada entrada e saída de alunos;
► Realizar os movimentos de forma sincronizada com os demais.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (contagem sequencial e operações simples);
► Artes (expressão corporal);
► Português (ordem alfabética);
► Educação Física (movimentos de equilíbrio e lateralidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve organizar a sala de forma que fique um espaço vazio no centro;
► Organizam-se os alunos de forma que fiquem todos em torno desse espaço e 

sejam orientados a manter a atenção na chamada da atividade;
► O professor explica que serão chamados em ordem alfabética ou em 

quantidades e que, por isso, precisam estar atentos;
► O professor inicia o caracol ou designa um aluno para fazer esse processo;
► Em seguida, explica que chamará os alunos para entrarem no caracol conforme a ordem dada e 

que todos devem ficar atentos para perceber a quantidade de pessoas que estão no caracol;
► Ele passa então a dar as ordens, como por exemplo, juntem-se ao caracol 8 alunos aleatoriamente; 

entrem no caracol todas as crianças que tem seus nomes iniciados pela letra C; saiam do caracol todas as 
crianças que tem mais de 7 anos; saiam do caracol as últimas três partes do caracol, e assim por diante;

► A cada nova ordem, o professor deve perguntar para as crianças qual é o tamanho 
do caracol e elas devem calcular o número de alunos que estão nele;

► O desafio é que o caracol continue seus movimentos pela sala enquanto tudo acontece.

MATEMÁTICA ARTES ED. FÍSICAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum.

8  AVALIAÇÃO 
As ações dos alunos de entrada e saída no caracol podem ser avaliadas, corrigidas 
e refletidas constantemente no decorrer da atividade, sendo apresentadas 
quando eles obedecerem aos comandos corretamente ou não.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: as atividades de movimento de entrada, 
permanência e saída do caracol podem ser realizadas tendo um colega ou o professor 
como guia. Essas crianças conseguem participar normalmente e, quando as mãos são 
colocadas nos ombros dos colegas, elas têm mais controle e segurança na situação. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: as orientações sobre as atividades precisam ser feitas de forma 
visual, preferencialmente em Libras. Os movimentos podem ser realizados sem necessidade de adaptação. 
Deve-se garantir a comunicação simultânea ao momento que o professor, ou seu auxiliar, dará as ordens 
que determina a entrada e a saída do caracol. Outra sugestão é que sejam antecipadamente confeccionados 
cartazes com as regras para serem utilizados como orientação para entrada e saída do caracol.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade: a compreensão das ordens, 
a realização do reconhecimento alfabético, as contagens numéricas e as operações matemáticas podem 
ser realizadas normalmente. Os movimentos podem ser realizados com auxílio de outros colegas ou 
mesmo do professor, utilizando-se adaptações de acordo com as condições de mobilidade, por exemplo, 
podem ser inseridos no caracol ou podem estar à frente do caracol com a parceria de colegas.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos, 
tornando-os mais operacionalizados e contendo maior detalhamento (incluindo demonstrações).
As atividades de movimento devem ser realizadas normalmente. É preciso que o professor se 
adapte para oferecer maiores explicações em caso de necessidade, por exemplo, associando um 
menor número de informação e repetida por diversas vezes para que elas possam fixar.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de demonstrar 

integração e cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Apresentar disponibilidade de integração na 

atividade conjunta.
► HS2: Ajudar os colegas a se ajustarem no caracol.

► CP: Desenvolvimento de ações de 
concentração e raciocínio rápido.

► HP1: Manter a atenção concentrada na realização do 
movimento conforme as ordens do professor.

► HP2: Elaborar rapidamente as regras ditadas pelo 
professor e as contagens que ele sugere.

► CF: Realização de atividades 
de flexibilidade e mudança.

► HF1: Modificar os movimentos e a participação no 
caracol de acordo com o direcionamento dado pelo 
professor.

► HF2: Flexibilizar os movimentos de acordo com sua 
participação no caracol.

► CT: Desenvolvimento do raciocínio 
lógico concreto e retomada de 
conteúdos da própria alfabetização.

► HT1: Reconhecer a letra de seu nome e a ordem 
alfabética.

► HT2: Calcular rapidamente, de acordo com as 
operações que são apontadas.

6
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Verdadeiro ou falso multidisciplinar

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Auxiliar a compreensão dos conteúdos trabalhados em diferentes disciplinas, levando o 
aluno a identificar as afirmações verdadeiras ou falsas por meio de movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as afirmações verdadeiras e falsas e indicá-las por intermédio dos movimentos;
► Socializar respostas e hipóteses com toda a turma;
► Acomodar os conceitos e informações do currículo trabalhado em sala de aula;
► Movimentar o corpo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras);
► Matemática (operações matemáticas complexas);
► Geografia (reconhecimento do território nacional);
► História (história do Brasil);
► Ciências (plantas e bichos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em fazer com que as crianças respondam às afirmações feitas pelo professor, dizendo se 

são verdadeiras ou falsas, através dos movimentos correspondentes. Por exemplo: após uma aula de ciências, o 
professor poderá citar uma série de afirmações com relação ao conteúdo trabalhado anteriormente, utilizando 
a dinâmica corporal como um recurso metodológico. Os alunos poderão utilizar movimentos para dizer se a 
afirmação é falsa ou verdadeira: um salto para afirmações verdadeiras e uma marcha para afirmações falsas (os 
movimentos poderão ser alternados, modificados de acordo com a criatividade do professor e das sugestões 
dos alunos).

► Como fazer:
► O professor seleciona palavras a serem classificadas, operações matemáticas – especialmente de multiplicação 

e divisão -, ou afirmações sobre a vida animal, geografia e história do Brasil, e as coloca no quadro, ou pode-se, 
simplesmente, utilizar de perguntas faladas para desenvolver a atividade;

► O professor define movimentos simples para representarem o verdadeiro e o falso; 
► As crianças respondem às afirmações feitas pelo professor e executam o movimento correspondente.
► Regras:
► Após fazer as afirmações, o professor contará até 3 e, após este tempo, as crianças devem dar a resposta 

(verdadeiro ou falso) através do movimento;
► Se a afirmação for falsa, as crianças devem fornecer a resposta correta;
► Se for utilizada na Aula Ativa de português, o professor pode apresentar palavras para que os alunos digam qual 

a classe a que pertencem (substantivos, adjetivos, verbos, numerais, etc.);
► Para matemática, o professor pode apresentar operações matemáticas de multiplicação e divisão e pedir que os 

alunos julguem se está correto ou não o resultado a partir de cálculos mentais;
► Sendo outros conteúdos, pode fazer perguntas sobre a vida animal, sobre os vegetais, sobre a história ou a 

geografia do Brasil;
► Esta atividade pode ser utilizada em diferentes momentos da aplicação do conteúdo: início, meio ou fim. O 

professor pode modificar a complexidade das afirmações e o número de perguntas a serem feitas, dependendo 
do desempenho dos alunos e da sua organização da Aula Ativa.

GEOGRAFIAMATEMÁTICA HISTÓRIAPORTUGUÊS CIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve observar, por meio dos movimentos realizados, a aprendizagem 
do aluno em relação aos conteúdos e pode promover determinadas discussões 
que esclareçam algumas dúvidas que surgiram durante a atividade.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer 
todos, basta que fique clara a compreensão da relação entre o movimento e a resposta a 
ser dada. Neste caso, é importante que as perguntas sejam faladas e, caso sejam escritas 
na lousa, que elas possam ser lidas por algum colega ou pelo próprio professor.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa 
ou com os comandos de forma visual, preferencialmente em Libras quando os alunos são 
alfabetizados nessa língua. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas. Quanto 
ao tema trabalhado, para essas crianças, pode ser realizado normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados, 
para que estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. 
Por exemplo: os movimentos devem ser operacionalizados com maior detalhamento 
(incluindo demonstrações) e as perguntas precisam ser mais objetivas.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de 

capacidade de respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as regras que estão 

sendo passadas e respeitá-las.
► HS2: Realizar a atividade solicitada 

como forma de colaboração com a sala, 
respeitando as respostas diferentes.

► CP: Motivação frente ao processo 
de ensino aprendizagem.

► HP1: Desenvolver o aprendizado com ludicidade.
► HP2: Reforçar o conteúdo aprendido 

em clima de colaboração.

► CF: Reconhecimento de 
diferenciação cinestésica.

► HF1: Identificar os diferentes 
movimentos a serem realizados.

► HF2: Realizar a sequência de movimentos 
de forma coordenada.

► CT: Reconhecimento do conteúdo 
trabalhado e reforço da aprendizagem.

► HT1: Identificar o conteúdo apresentado.
► HT2: Corrigir eventuais erros de compreensão.

6
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A U L A  AT I VA  8 0
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Ativar a ludicidade, motricidade e a musicalidade nas crianças, 
promovendo a aprendizagem de formas geométricas. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar corretamente as formas geométricas nas relações que estabelecem entre elas;
► Desenvolver agilidade e musicalidade;
► Desenvolver equilíbrio e velocidade;
► Socializar e interagir com o grupo.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe das palavras);
► Matemática (formas geométricas e suas relações);
► Artes (formas geométricas, musicalidade e movimento: dança).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade consiste em ativar o trabalho com as formas geométricas que estão presentes 

em todo lugar, desde o alimento até na estrutura física das casas e da escola; 
► A atividade consiste em desenhar no chão diferentes formas geométricas, num tamanho 

que permita duas ou três crianças permanecerem dentro, podendo desenhar com 
proximidade para estabelecer relações (por exemplo, dois triângulos podem formar 
um quadrado). Deve-se também identificar as formas com cores diversas;

► O professor deve colocar uma música escolhida pelo grupo e as crianças 
devem se movimentar/dançar constantemente durante a música; 

► Ao baixar o som da música, o professor indicará o nome de uma forma geométrica (falando por exemplo: 
coelhinho de cabelos pretos vão para os círculos azuis e de cabelo castanho vão para a toca amarela quadrada) e 
as crianças deverão pisar nas formas com as cores indicada pelo professor, ressaltando que as relações entre as 
formas podem ser utilizadas neste momento também (pois terão dois triângulos ou um quadro para entrarem); 

► Esse procedimento deve ser repetido até que todas as formas 
geométricas tenham sido citadas e associadas às cores;

► Por fim, o professor pode registrar na lousa o nome das formas geométricas com suas cores (ao final 
da atividade ou mesmo no decorrer da mesma) e apontar para as crianças, promovendo a leitura e o 
reconhecimento das palavras. O professor também deve incentivar o trabalho de classificação das orientações 
para as crianças, discutindo como se usam os substantivos e os adjetivos para identificar as coisas no cotidiano.

ARTES

Coelhinho geométrico

MATEMÁTICAPORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Música, giz e apito (que pode servir para chamar a atenção dos alunos 
e marcar o tempo de entrar e sair das formas).

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem das formas geométricas a partir das escolhas dos 
alunos e a leitura e/ou registro dos nomes das figuras. Observar e registrar as dificuldades 
de movimentação das crianças e na apresentação das classes de palavras utilizadas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para o reconhecimento das formas geométricas 
pode-se solicitar que as crianças escolham entre figuras de alto relevo, entregues a elas ou 
postas em localizações próximas àquelas desenhadas no chão. A movimentação rítmica e a 
identificação das classes de palavras podem ser realizadas normalmente pelas crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para o reconhecimento das formas, é preciso que os 
comandos sejam representados em Libras ou demonstrados em figuras ou objetos semelhantes. 
Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos ficando descalças, pois as crianças com 
dificuldades auditivas sentem o ritmo por meio de vibrações, mas os comandos precisam ser visuais.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os 
movimentos podem ser adaptados de acordo com capacidade motora de cada criança. 
As atividades de ritmo podem ser realizadas normalmente, respeitando suas dificuldades, 
enquanto que o trabalho com os conteúdos pode acontecer normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos relacionando-os 
com objetos reais (caixas, bolas, peças de decoração, etc.). Por exemplo: pode ser solicitado a um amigo da 
sala que aponte um objeto que tenha a mesma forma solicitada, enquanto que as atividades de escrita e 
classificação podem ser realizadas juntamente com outro colega ou com exemplos objetivos e diretos.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Integração nas ordens que 

são dadas para a rápida reação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar rapidamente a 

orientação fornecida.
► HS2: Concentrar-se na figura correta, 

respeitando a movimentação em conjunto.

► CP: Raciocínio rápido na identificação 
das formas geométricas.

► HP1: Reconhecer as formas geométricas com clareza.
► HP2: Relacionar o nome da forma com 

sua representação agilmente.

► CF: Agilidade na escolha e no 
deslocamento em direção à forma.

► HF1: Direcionar-se para a forma apontada 
pela orientação do professor.

► HF2: Movimentar-se pela sala sem causar tumultos.

► CT: Leitura e escrita dos nomes 
das formas geométricas.

► HT1: Reconhecer as letras corretas para a 
escrita do nome das formas geométricas.

► HT2: Registrar ou ler o nome de cada uma 
das formas envolvidas na brincadeira.

6
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A U L A  AT I VA  8 1
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar as respostas relacionando-as aos conhecimentos importantes 
das áreas de história e geografia associados a movimentos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender os principais fatos históricos do período colonial brasileiro; 
► Desenvolver agilidade e rapidez corporal nas atividades da gincana;
► Envolver-se em processos de socialização e colaboração nas atividades propostas para a gincana;
► Identificar os diferentes relevos no território nacional.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► História (história nacional do período colonial);
► Educação Física (movimentos diversos e trabalhos de cooperação em equipe);
► Geografia (localização dos diferentes relevos do território nacional).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve organizar a sala de forma que haja um espaço central liberado e 

colocar algumas cadeiras de forma que possam servir de obstáculos; 
► Em seguida, deve escrever em pequenos pedaços de papel questões sobre 

os conteúdos a serem trabalhados (geografia e história);
► Esses papéis devem ser inseridos nos balões coloridos; 
► Após esta etapa, os balões devem ser agrupados próximos à lousa;
► As crianças devem ser divididas em grupos grupo verde e grupo vermelho);
► Para cada grupo será formada um fila (com a finalidade de organizar a sequência de cada participante); 
► Ao comando do professor, um integrante de cada equipe deverá correr, passando pelas cadeiras, 

até o local onde estão os balões. Devem estourar um balão, ler a questão e respondê-la;
► Vence a equipe que conseguir acertar um número maior de questões.

Circuito dos balões geo-históricos

GEOGRAFIAED. FÍSICAHISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bexigas, lousa e giz.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve observar a socialização e o trabalho em equipe, além de avaliar 
os conteúdos aprendidos por meio das respostas das crianças.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos. É necessário 
que os conteúdos sejam adaptados para elas, podendo ser com alfabetos móveis ou em relevo, ou, ainda,  
em braile. Outra possibilidade é que ela realize a atividade juntamente com outra criança, como um guia 
de atividades físicas, assim ela compreende a história e a geografia corretamente no movimento.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou com os 
comandos de forma visual, mas preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos, realizando-os preferencialmente descalças para que possam reconhecer a vibração do chão.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados de acordo com as capacidades motoras de cada um e com a ajuda 
de outros colegas, já os conteúdos podem ser trabalhados normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por 
exemplo: os movimentos devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo 
demonstrações), enquanto que as atividades de localização temporária dos fatos e localização 
espacial do relevo, o auxílio de retas históricas e também de mapas podem ajudar.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de ações 

de cooperação e integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar momentos de cooperação 

para benefícios da equipe.
► HS2: Realizar atividades de integração 

para que a equipe alcance sucesso.

► CP: Relação do processo de 
aprendizagem dos fatos históricos 
e sua localização geográfica, 
de forma motivada.

► HP1: Reforçar o “espírito de equipe”.
► HP2: Motivar-se pelo benefício do grupo 

e pelos acertos na aprendizagem.

► CF: Realização de sequências 
de movimentos e atividades de 
força, ritmo, velocidade, etc.

► HF1: Compreender corretamente a 
sequência apontada nas orientações.

► HF2: Identificar e realizar cada um 
dos movimentos necessários.

► CT: Compreensão dos processos 
de organização da geografia 
e da história nacional.

► HT1: Reconhecer os importantes 
fatos históricos nacionais.

► HT2: Classificar os relevos encontrados 
no território nacional.

6
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A U L A  AT I VA  8 2
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Desenvolver as noções de multiplicação por intermédio de atividades que possibilitem movimento.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar a representação matemática da classe de palavras denominada número decimal;
► Desenvolver a capacidade de multiplicar os números decimais, 

apontando os resultados de cada uma das operações;
► Comparar os resultados alcançados com a resposta correta, refletindo sobre 

possíveis erros cometidos e identificar as dificuldades de aprendizagem;
► Ser ágil na organização dos movimentos e na realização das somas. 

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (identificação dos números decimais e a multiplicação entre eles);
► Português (reconhecimento das classes gramaticais – numeral).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Nessa atividade, os alunos devem estourar os balões e realizar as operações que estão em seu interior;
► O professor deve encher os balões com pedaços de papel no interior, contendo diferentes números;
► Os alunos deverão deslocar-se do fundo da sala de aula para frente da sala e estourar 

dois balões, com a finalidade de buscar no interior deles dois números decimais; 
► Cada aluno deve montar a operação na lousa e apontar o resultado; 
► O professor pode organizar de duas a quatro filas para que simultaneamente 

mais alunos participem de forma mais rápida e por mais de uma vez;
► A atividade se encerra quando todos os alunos participarem das atividades. Também 

podem reconhecer com o professor os números decimais com classe de palavras.

Numerobol II

MATEMÁTICA PORTUGUÊS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Balões cheios com pequenos papéis escritos os números, lousa e giz.

8  AVALIAÇÃO 
As atividades podem ser avaliadas a partir do registro das operações matemáticas apontadas 
pelos alunos na lousa e a reflexão sobre os erros pode ser realizada coletivamente.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos numerais, 
reforçando o conceito de decimal. Esse trabalho pode ser realizado oralmente, com isso elas podem participar 
normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo realizar parcerias entre 
crianças deficientes visuais e outras crianças visuais. A participação em conjunto com o grupo todo é essencial 
para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. Podem ser utilizados ainda números 
móveis tanto para fixar a aprendizagem dos decimais quanto para serem colocados no interior dos balões.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente e 
de forma visual, esses alunos também podem participar das atividades normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados – como realizar em linha reta a chegada até os balões e evitar obstáculos para 
a chegada até a lousa. A realização das atividades, por meio de parcerias, também pode contribuir 
para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre os números decimais e sua multiplicação.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de respeitar 

as diferenças na realização 
das tarefas apontadas.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças entre 

os ritmos de aprendizagem.
► HS2: Evitar qualquer desqualificação de 

colegas quando errarem as somas.

► CP: Desenvolvimento da 
dedicação e confiança.

► HP1: Identificar as formas de realizar 
a busca dos números.

► HP2: Desenvolver a autoconfiança na 
exposição da operação e seus resultados.

► CF: Capacidade de se deslocar 
com equilíbrio e velocidade.

► HF1: Treinar a capacidade de deslocar-se rapidamente.
► HF2: Ter a habilidade de estourar o 

balão que contém os números.

► CT: Capacidade de desenvolver 
operações com números decimais.

► HT1: Identificar os números decimais – 
enquanto conceito e representação.

► HT2: Realizar a multiplicação com 
os números decimais.

6
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A U L A  AT I VA  8 3
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar os verbos e refletir sobre sua presença nos diferentes momentos e situações 
cotidianas, reconhecendo ainda a paisagem e a contextualização da história.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar os aspectos verbais nas frases e as ações por eles representadas;  
► Identificar as diferentes conjugações verbais ao longo do texto;
► Associar a história contada com aspectos da natureza e a paisagem 

(se urbana ou rural) e de contextualização histórica;
►  Realizar movimentos que possam representar as ações verbais 

com a presença de ritmo e correta representação.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras – verbos);
► Geografia (diferenciação da paisagem);
► História (elementos de identificação da contextualização histórica);
► Educação Física (motricidade e ritmo)

ED. FÍSICA

Nossa geoviagem

GEOGRAFIAPORTUGUÊS HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em oferecer aos alunos um relato de uma história ou de uma 

notícia para que ele identifique os verbos e as paisagens que estão sendo apresentadas, 
assim como também informações sobre o contexto histórico. Para isso o professor 
pode adaptar o melhor relato que atende aos seus interesses momentâneos;

► O professor contará uma história e o aluno deverá identificar e imitar a ação do verbo durante a história;
► As histórias devem ter verbos de ação diversificados, assim o professor poderá também 

observar as habilidades dos alunos em relação à motricidade e ao ritmo.

Exemplo de história: “Olá, meu nome é Dudu e moro em uma nave espacial. Hoje, vou levá-los em um passeio 
pelo espaço. Primeiro, precisamos colocar as nossas botas lunares (todos vão fazer de conta que estão colocando 
suas botas). Elas vão nos permitir caminhar pelo espaço (todos irão caminhar, sem sair do lugar). A primeira 
parada será Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio é muito quente... por isso, tome cuidado e passe 
rapidamente para não queimar os seus pés. Mercúrio também tem muitas crateras. Na contagem até três, 
vamos pular por cima de uma cratera e vamos ver o que encontramos : 1; 2; 3; SALTEM! Ufa! Conseguimos... 
Agora podemos marchar para Vênus, que é o segundo planeta a partir do Sol. Este planeta tem ventos muito 
fortes e vulcões. Veja se você pode andar contra o vento, pois ele está muito forte. Uma boa parte da superfície 
de Vênus é coberta por lavas, e aqui vem algumas... CORRAM! A próxima parada é a Terra, o terceiro planeta 
a partir do Sol. Setenta e um por cento da superfície da Terra é água, então pulem e comecem a nadar. Nossa 
próxima parada será Marte. Ela é conhecida como o planeta vermelho. A maior montanha no espaço. Vejam 
se vocês podem subir até o topo! Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol. É composto principalmente 
de gás, e você pode ver nuvens quando você olha para ele. Encontrem uma nuvem e vejam se conseguem 
flutuar sobre ela. Nossa próxima parada é Saturno, o sexto planeta a partir do Sol. Tem um núcleo rochoso e 
há áreas de gelo em todo o planeta. Há também anéis de gases em torno dele. Uau!  Há um enorme pedaço 
de gelo, vamos ser cuidadosos e andar bem devagar em cima dele. Urano é a nossa próxima parada. Tem um 
pequeno núcleo rochoso. Todos conseguem colocar a ponta dos pés em Urano? Em seguida, vamos visitar 
Netuno. Este planeta tem quatro anéis e grandes tempestades, com ventos rápidos. Ele também tem 13 luas. 
Rápido, rápido! Aí vem uma Lua! Vamos nos mover para à esquerda e abaixar de modo que a gente não seja 
atingido. Plutão é a nossa próxima parada. É o menor planeta e o mais afastado Sol, por isso, é um planeta 
frio. Estamos tremendo! Vamos esfregar nossas mãos até ficarem quentes. Pronto! Terminamos nosso passeio 
pelo espaço. Respirem um pouco e vamos descansar em nossas cadeiras, pois o passeio foi cansativo. ”
Obs.: O professor pode escolher qualquer outra história de sua preferência, ou, no 
caso de alunos mais velhos, ele pode também escolher uma notícia.
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A U L A  AT I VA  8 3
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

ED. FÍSICAGEOGRAFIAPORTUGUÊS HISTÓRIA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro e giz, além do registro de uma história a ser contada.

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento das 

capacidades de comunicação 
e respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Comunicar-se por meio da ação 

apontada pelo verbo corretamente.
► HS2: Respeitar as diferentes formas de 

expressão de cada um dos alunos.

► CP: Capacidade de apresentar-se 
com criatividade e autoavaliação.

► HP1: Criar formas pessoais de 
representação dos verbos.

► HP2: Ser capaz de autoavaliar sua performance 
e sua capacidade de se comunicar.

► CF: Desenvolvimento do ritmo e 
da mudança de movimento.

► HF1: Apresentar diferentes movimentos, 
mudando-os rapidamente conforme a história.

► HF2: Desenvolver as ações dos verbos 
com ritmo e criatividade.

► CT: Capacidade de reconhecer 
os verbos e representar as 
ações propostas por eles.

► HT1: Identificar os verbos do texto e 
representá-los por mímicas.

► HT2: Associar as histórias com o contexto 
histórico e a paisagem geográfica.

6
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8  AVALIAÇÃO 
O professor deve perceber as dificuldades dos alunos com relação ao conteúdo, ou seja, ao aprendizado 
dos verbos através das ações indicadas. Deve também perceber a porcentagem de alunos que 
conseguiu identificar os verbos e registrar esses dados. Por fim, ele pode analisar se houve compreensão 
da proposta e do conteúdo e a capacidade dos alunos de realizar os movimentos propostos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos verbos 
enquanto classe gramatical e enquanto indicativo de ação. Esse trabalho pode ser realizado oralmente, 
com isso, as crianças com deficiência visual podem participar normalmente, apenas deve-se tomar 
os devidos cuidados com o deslocamento, podendo realizar parcerias entre crianças deficientes 
visuais e outras crianças visuais. A participação em conjunto com o grupo todo é essencial para 
a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. Pode-se acrescentar alfabeto 
móvel para que as crianças aprendam como se escreve cada um dos verbos posteriormente.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. As histórias precisam ser traduzidas em Libras ou entregues 
por escrito para esses alunos, quando forem alfabetizados. Quanto aos movimentos, eles também 
podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente 
e de forma visual, esses alunos também podem participar das atividades normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados – como realizar a representação mímica sem a necessidade de 
utilização do corpo todo. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos 
para que estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. De forma 
geral, a compreensão verbal e a representação da comunicação é de fácil compreensão. A 
operacionalização e organização de informações que provoquem relações simples, além 
da apresentação de figuras para identificar as imagens, podem ajudar o trabalho.
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A U L A  AT I VA  8 4
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar as estações do ano e suas principais características climáticas 
e desenvolver habilidades de representação.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar as estações do ano, separadas pelo tempo;
► Reconhecer a divisão do ano e seus períodos – dias, meses, etc.;
► Movimentar-se de acordo com as orientações do(a) professor(a);
► Identificar a leitura e a escrita de números (enquanto classe gramatical) 

e das estações com suas características por extenso.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e classe gramatical - numeral);
► História (organização do tempo);
► Geografia (os diferentes climas);
► Matemática (aprendizagem da contagem dos períodos nos quais estão divididos o tempo);
► Artes (representação gráfica e artística das estações do ano e suas características).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
Organizando o ambiente:
► O(a) professor(a) deve dividir a turma de alunos em dois ou mais grupos (critério do[a] professor[a]); 
► O espaço central da sala deve ser aberto com a finalidade de obter um 

espaço apropriado para o desenvolvimento da atividade; 
► O professor deve organizar alguns bambolês no chão, criando um caminho no qual os alunos deverão percorrer; 
► A atividade consiste em que um integrante de cada grupo deverá percorrer o trajeto passando pelos bambolês 

e ao chegar ao outro lado da sala, encontrará características climáticas e desenhos de paisagens (em cartolinas 
ou na lousa). O aluno deverá desenhar a estação do ano que foi a ele determinada e escrever o nome dela; 

Ex: O professor questiona:
► - Quando faz frio? O aluno pensará na resposta e desenhará uma representação de acordo com ela;
► Assim que um aluno termina o circuito, outro integrante do grupo inicia o mesmo;
► A atividade se encerra quando todos os integrantes dos grupos passem pelo circuito.

Circuito das estações do ano

GEOGRAFIAMATEMÁTICA PORTUGUÊS ARTESHISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, giz ou cartolinas e canetinhas, bambolês para demarcar os movimentos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar os conhecimentos prévios dos alunos referentes à divisão 
do ano e às estações (com as suas mudanças de paisagens e climáticas), bem como 
à organização representativa e à escrita correta dos nomes das mesmas. Ele pode 
fazer estas avaliações por meio dos registros apontados pelos alunos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, basta 
que fique clara a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do conteúdo. As 
representações podem ser feitas com utilização de imagens em alto relevo. Outra possibilidade 
é que ela realize a atividade juntamente com outra criança, como um guia de atividades 
físicas, assim ela pode compreender as diferenças das estações por orientações orais.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou com os 
comandos visuais, ou com a demonstração de desenho das paisagens, mas preferencialmente em Libras. 
Quanto aos movimentos, elas também podem fazer todos, realizando-os preferencialmente descalças 
para que possam reconhecer a vibração do chão de acordo com as orientações do(a) professor(a).
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem ser 
adaptados. Por exemplo: caso tenham os membros inferiores comprometidos, solicita-se que levantem 
os braços, direito ou esquerdo, ou se locomovam de cadeira de rodas até o local de representação 
para realizar a atividade, neste caso, o caminho precisa ser adaptado ou auxiliado por um colega.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações),  enquanto que as 
atividades de escrita e identificação das horas podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de respeito às regras 
e às diferenças entre os alunos.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças na 

aprendizagem e nas ações propostas.
► HS2: Compreender e respeitar as regras do jogo.

► CP: Encorajamento quanto à 
confiança na representação da 
equipe e raciocínio rápido.

► HP1: Valorização de erros e acertos dos 
alunos que representam as equipes.

► HP2: Raciocinar rapidamente as horas, 
sua representação e os múltiplos.

► CF: Desenvolvimento de 
equilíbrio e agilidade.

► HF1: Ser capaz de movimentar-se entre 
objetos de maneira rápida e eficaz.

► HF2: Alcançar a ação final relacionando a 
representação gráfica com boa coordenação motora.

► CT: Conhecimento das estações 
do ano e suas características.

► HT1: Identificar a divisão de tempo e 
a classificação das estações.

► HT2: Representar as estações e suas 
características climáticas.

6
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A U L A  AT I VA  8 5
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Realizar os movimentos correspondentes à situação apresentada de acordo com 
a compreensão que os alunos têm da história contada pelo professor.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar os acontecimentos da história com as possibilidades de movimentos que podem ser realizados;
► Interpretar a história a partir de suas próprias compreensões por meio de movimento;
► Desenvolver a capacidade de comunicação corporal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (gêneros literários e linguísticos); 
► Artes (jogos teatrais e expressão corporal).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A Aula Ativa intitulada “Português no Teatro” traz a proposta de que o professor, a partir de uma 

contação de história, estimule seus alunos a criar movimentos que indiquem características das situações 
apresentadas na leitura. Ex: o professor inicia a história da "Árvore e o vento": “Num belo dia de sol, 
foi germinado na terra uma pequena semente, que posteriormente se transformará em uma grande 
e bela árvore”. Pode-se utilizar histórias da literatura nacional ou notícias de revistas e jornais;

► Neste início da história, o professor deve orientar seus alunos a imaginar como poderia ser a semente e como 
seria o movimento para representar essa cena (no caso de outras histórias, modificam-se as orientações);

► O professor deve organizar os alunos em círculo e começar a contar a história, de 
forma a apontar as interpretações dos alunos e a expressão corporal deles; 

► Logo após, eles iniciam o movimento para representar as ações relatadas;
► Conforme a história avançar, as crianças devem interpretar as cenas contadas pelo professor;
► A atividade se encerra quando todos os alunos encenam a história por completo.

Português no teatro

PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros ou textos.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve observar a relação dos movimentos dos alunos com as ações 
da história Quando o professor perceber algum movimento discrepante, deve 
solicitar ao aluno que explique, sem tolher sua capacidade de imaginação.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto aos movimentos, elas podem fazer todos, 
basta que fique clara para ela a compreensão da relação entre o movimento e a aprendizagem do 
conteúdo. É necessário que a história tenha elementos que sejam adaptados para elas, podendo ser 
com figuras e situações conhecidas ou algumas histórias que podem ser apresentadas em braile. 
Outra possibilidade é que ela realize a atividade juntamente com outra criança, como um guia de 
atividades físicas, assim ela pode compreender a história e aprender corretamente o movimento.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com as orientações escritas na lousa ou com os 
comandos de forma visual, preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem fazer 
todos, realizando-os preferencialmente descalças para que possam reconhecer a vibração do chão. A história 
pode também ser desenhada na lousa para que essa criança compreenda o que está sendo solicitado.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados para aquelas partes do corpo que podem ser movimentadas (por exemplo: 
para cadeirantes, pode-se solicitar a expressão com a parte superior do corpo). Quanto ao 
tema trabalhado, para essas crianças, pode ser realizado normalmente. Pode também ser 
solicitado, de acordo com alguns movimentos, que a criança desenhe a ação da história.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser adaptados, para que estes 
sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos devem 
ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações). As relações apresentadas na 
história também precisam ser operacionalizadas, podendo inclusive serem realizadas em conjunto com 
outras crianças, trabalhando a compreensão da criança com dificuldade e a cooperação do “ajudante”.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Integração de atividades 

com os colegas de sala.

HABILIDADES
► HS1: Relacionar a compreensão da 

história com os movimentos, podendo ser 
realizados em conjunto com os colegas.

► HS2: Realizar os movimentos, respeitando a 
expressão e a comunicação corporal de cada um.

► CP: Desenvolvimento da 
criatividade nas expressões.

► HP1: Reconhecer a expressão solicitada pela história.
► HP2: Realizar o movimento de 

maneira criativa e adequada.

► CF: Agilidade e orientação espacial. ► HF1: Reconhecer os movimentos necessários 
e a orientação necessária para realizá-lo.

► HF2: Realizar os movimentos com agilidade, 
relacionando o tempo e a qualidade do movimento.

► CT: Capacidade de articular os 
fatos e os diferentes gêneros 
à interpretação corporal.

► HT1: Identificar os gêneros trabalhados 
(parlendas, músicas, contos, etc.).

► HT2: Realizar o movimento de forma 
a caracterizar a história contada.

6
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A U L A  AT I VA  8 6
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender a classificação de numerais como classe de palavras e como quantidades, 
promovendo a percepção das noções sobre as unidades e a multiplicação.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender concretamente os conceitos de unidade e multiplicação 

por meio das contagens e da representação;
► Socializar os conteúdos discutindo com os colegas as questões 

de representação pelas quantidades solicitadas; 
► Realizar a representação das diferentes formas geométricas;
► Realizar movimento para que possam motivar as aprendizagens de artes, matemática e português.  

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (conjuntos e quantidades);
► Artes (representação correta das formas geométricas);
► Português (numerais enquanto classificação de palavras).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve formar um ou mais círculos no chão (de acordo com a 

disponibilidade na sala de aula), usando bambolês, giz ou fita adesiva;
► Em seguida os alunos devem pular para dentro do círculo de acordo com a orientação 

do professor. Exemplos: 2 X 2 alunos pulam para dentro do círculo, 3 X 4 alunos 
para dentro do triângulo, 4 X 3 alunos para dentro do retângulo;

► Os alunos contarão uns aos outros para garantir o número correto de 
crianças associado às diferentes formas geométricas.

Formas e multiplicação

MATEMÁTICA PORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Bambolês, giz ou fita adesiva.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar os conhecimentos prévios dos alunos, com relação às contagens, às 
formas geométricas e às operações matemáticas. Por fim, ele poderá registrar os erros e as maiores 
dificuldades dos alunos na representação para que possam ser corrigidos e refletidos com eles. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos numerais e 
a representação das quantidades. Esse trabalho pode ser realizado oralmente e, com isso, elas podem 
participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados para o deslocamento, podendo realizar 
parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças visuais. A participação em conjunto com 
o grupo todo é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente e 
de forma visual, esses alunos também podem participar das atividades normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem ser 
adaptados – como por exemplo ampliar o campo de ação e desenhar um círculo no chão e não utilizar 
bambolês. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações simples entre os números decimais e sua soma. Representar 
as quantidades com material concreto poderá auxiliar de acordo com as necessidades de cada etapa.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de respeito 

às regras e de integração 
com os colegas de sala.

HABILIDADES
► HS1: Seguir corretamente as regras 

impostas pela atividade.
► HS2: Integrar-se ao grupo de outros colegas 

para a representação dos números.

► CP: Capacidade de trabalhar com a 
seriedade e a diversão, equilibrando 
as realidades da tarefa.

► HP1: Entender a seriedade da aprendizagem 
por meio do movimento.

► HP2: Desenvolver a atividade no seu papel 
como motivador da aprendizagem.

► CF: Organização da atividade 
com agilidade e resistência.

► HF1: Identificar as movimentações 
para os agrupamentos.

► HF2: Organizar-se em grupos conforme a 
quantidade e permanecer no local.

► CT: Compreensão dos 
conceitos de classe de palavras, 
unidade e multiplicação.

► HT1: Identificar os numerais também 
como classe de palavras.

► HT2: Desenvolver a capacidade de 
contagens e representação de quantidades 
nas diferentes formas geométricas.

6
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A U L A  AT I VA  8 7
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Promover o reconhecimento da sua participação em grupos ou comunidades, bem como a 
localização geográfica e extensão dessas comunidades, associadas a determinados movimentos. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Identificar a sua localização geográfica;
► Capacidade de nomear seu “lugar no mundo” e apontar as características populacionais deste lugar;
► Organizar novos conhecimentos matemáticos e geográficos;
► Ser capaz de registrar corretamente as descobertas sobre localização.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia, acentuação e origem das palavras);
►  Matemática (operações complexas);
► Geografia (localização geográfica em relação aos países e continentes e lateralidade); 
► História  (temporalidade e história nacional, reforçando a constituição do ser 

humano como um ser histórico e inserido em uma comunidade).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor apresenta um mapa do mundo e localiza a cidade, o estado, o país e o continente em que estão;
► O professor combina com os alunos alguns movimentos. Por exemplo: pode solicitar para que os alunos 

que sejam nativos daquele país fiquem de pé marchando no lugar, do lado direito da carteira; e os que são 
vindos de outras nacionalidades, para que fiquem de pé do lado esquerdo das carteiras, equilibrando-se em 
um pé só (aqui pode ser solicitado também que os alunos que sejam filhos de imigrantes se identifiquem);

► Em seguida, as crianças que vieram de outros continentes (ou que os pais vieram 
de outros continentes) podem dar pequenos saltos sem sair do lugar;

► Após estas atividades, o professor registra na lousa a idade de cada um dos países e continentes citados 
e os alunos transferem o registro para seus respectivos cadernos (o registro pode ser feito em séculos); 

► Por fim, ele solicita que as crianças que são nascidas (ou conhecem) o continente mais velho 
levantem-se e marchem sem sair do lugar, enquanto que as crianças que são nascidas (ou 
conhecem) os continentes mais novos façam movimentos de levantar e abaixar os braços.

Obs.: Caso não existam na sala alunos com outra nacionalidade, pode se falar em países que eles conhecem  
ou que tenham amigos ou conhecidos lá, ou, conforme já citada, sobre a origem de suas famílias.

Eu no mundo III

GEOGRAFIAMATEMÁTICA PORTUGUÊS HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Mapa do Mundo (com divisão política), lousa, giz, caderno dos alunos e lápis para as anotações.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode avaliar a aprendizagem dos conceitos de "mais velho" e "mais novo", de 
localização e pertencimento por meio das ações das crianças nos comandos de ficar em 
pé, marchar, lado direito e esquerdo, etc, além de conferir os registros dos mesmos.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: pode-se trabalhar com os alfabetos móveis ou em relevo e, 
caso não sejam alfabetizadas, o trabalho acontece por meio da identificação da nomenclatura (nesta 
condição o nome dos países e continentes). Quanto aos movimentos, elas podem fazer todos.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com a palavra escrita na lousa e, caso 
não sejam alfabetizadas, podem ser criadas estratégias de apontamento e identificação nos 
mapas para que elas identifiquem os lugares. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos, mas os comandos precisam ser visuais, preferencialmente em Libras.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os 
movimentos podem ser adaptados de acordo com a mobilidade de cada uma delas. As 
atividades de reconhecimento geográfico e histórico, além das operações matemáticas 
e as atividades de leitura e escrita, podem ser realizadas normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam ser criadas parcerias na sala de aula. Por exemplo: os movimentos 
devem ser operacionalizados com maior detalhamento (incluindo demonstrações), enquanto que 
as atividades de escrita e identificação podem ser realizadas juntamente com outro colega.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Reconhecimento e 

respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as diferenças pessoais, 

de acordo com suas origens.
► HS2: Compreender as diferenças isentas de valores 

positivos ou negativos, apenas como diferenças.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades.

► HP1: Reconhecer as diferenças entre os 
colegas e os conflitos que surgem.

► HP2: Desenvolver estratégias de 
adaptação ao diferente.

► CF: Diferenciação cinestésica. ► HF1: Diferenciar a lateralidade e 
reconhecer os esquemas corporais.

► HF2: Agir de acordo com os comandos de forma ágil.

► CT: Solucionar pequenos problemas de 
operações simples e temporalidade.

► HT1: Registrar os números que representam as idades 
dos locais, identificando o mais velho e o mais novo.

► HT2: Registrar operações para identificar 
a diferença de idade das localizações.

6
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A U L A  AT I VA  8 8
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Contribuir para o processo de construção da escrita e aprofundamento dos conhecimentos 
de ciências, auxiliando na elaboração de frases e no desenvolvimento de ritmos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver as noções sobre elaboração e organização dos termos de uma frase;
► Compreender os aspectos que envolvem a pontuação na frase;
► Retomar conhecimentos de ciências específicos que são trabalhados no Ciclo Interdisciplinar;
► Identificar e representar corretamente os ritmos ouvidos.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (construção e pontuação de frases);
► Ciências (por exemplo, poluição, coleta e tratamento de lixo, etc.);
► Artes (representação de ritmos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em trabalhar com um objeto (a sugestão é que seja um cesto ou uma caixa com papéis que 

contenham questões sobre o conteúdo trabalhado), que deve passar de mão em mão, representando a "batata 
quente" e que, quando os alunos pararem com ele nas mãos, devem retirar uma pergunta para responder;

► O professor deve orientar seus alunos para que formem um círculo no centro da sala;
► Em seguida, deve colocar uma música e entregar um objeto para ser passado 

de mão em mão que representará uma "batata quente";
► Todos devem dançar ao som da música e passar o objeto para o colega sucessivamente; 
► Quando a música parar, a criança que estiver com o objeto deverá sortear uma frase num cesto 

preparado antecipadamente e escrever a frase no quadro ou, se retirar uma questão sobre um tema 
determinado, ela responde à questão. Caso não saiba a resposta, um colega pode auxiliar;

► A atividade se encerra quando o número das perguntas feitas pelo professor e colocadas na 
“batata quente” terminarem, garantindo o maior número de participações possível.

Batata quente com ciência

PORTUGUÊS CIÊNCIAS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Aparelho de som para tocar a música e objeto com os papéis com as questões preparadas previamente.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode identificar as dificuldades dos alunos com relação à leitura e à escrita, bem 
como com relação à elaboração de frases para as respostas do conteúdo trabalhado.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a representação diferenciada com alfabeto móvel 
ou escrita em braile das frases que elas deverão identificar. Para que elas possam apresentar para os outros 
alunos, podem ser construídas frases também com flanelógrafo e alfabeto móvel ou podem-se estabelecer 
parcerias com outras crianças que escrevam aquilo que elas “ditarem”, tanto as frases quanto as questões.
2. Para crianças com deficiência auditiva: as frases poderão ser lidas normalmente, 
conforme o estágio de alfabetização da criança. A representação na lousa também poderá ser 
normalmente realizada, desde que respeitados os mesmos limites. Apenas as orientações quanto 
à realização das atividades poderão ser realizadas por escrito ou traduzidas em Libras.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem ser 
adaptados (como por exemplo, elas poderão ser levadas até a lousa ou ainda podem se estabelecer parcerias 
com seus colegas), outra possibilidade também é a representação em cartazes por montagem da frase através 
das letras móveis. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem as frases 
corretamente apresentadas de acordo com o nível de compreensão, ressaltando 
que devem ser operacionalizados e organizados para esses alunos. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Aperfeiçoamento das 

capacidades de comunicação 
oral e representativas.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as formas corretas de 

se comunicar por meio das frases.
► HS2: Representar os ritmos também 

como forma de comunicação.

► CP: Desenvolvimento das 
capacidades de criatividade e a 
dedicação diante da tarefa.

► HP1: Dedicar-se à tarefa para realizá-la com 
o respaldo dos conhecimentos teóricos.

► HP2: Buscar formas de elaborar as 
questões corretamente.

► CF: Capacidade de agir com 
flexibilidade e ritmo.

► HF1: Associar o ritmo ouvido e os 
movimentos que possam representá-lo.

► HF2: Ser flexível para realizar diferentes 
movimentos que possam ser solicitados.

► CT: Desenvolvimento da capacidade 
de organizar as frases e responder às 
questões que estão apresentadas.

► HT1: Saber ler e identificar a questão apresentada.
► HT2: Ser capaz de representar 

graficamente a construção da frase.

6
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A U L A  AT I VA  8 9
CICLO INTERDISCIPLINAR 
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar no teatro ou na dramatização representada pelo professor(a) frases interrogativas (ou 
exclamativas, afirmativas, imperativas), apontando-as por meio de movimentos específicos. 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver noções dos aspectos gramaticais das frases e sua classificação quanto à sua função; 
► Identificar as diferentes frases com os movimentos solicitados;
► Associar a forma de representação de determinada fala com os tipos de frases solicitadas;
► Associar a representação com o movimento e a contagem da quantidade solicitada.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classificação das frases);
► Matemática (contagens/numerais);
► Artes (teatro).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade de contação de uma história tem a finalidade de fornecer material ao 

aluno para que ele possa identificar e classificar as frases que estão presentes na história, 
diferenciando-as por meio de movimentos combinados anteriormente;

► O professor deve iniciar a contação de uma história; 
► No decorrer da leitura, os alunos devem identificar as frases 

interrogativas batendo os pés por três vezes no chão;
► O professor pode alterar as classificações das frases de acordo com o conteúdo trabalhado 

em sala de aula, solicitando a identificação de frases exclamativas ou onomatopaicas, por 
exemplo, ou ainda alterar a forma de apontar a frase com palmas ou números diferentes;

► A atividade termina quando se encerra a história e então os alunos podem fazer 
a contagem de quantas frases de cada classe foram encontradas.

O teatro do bate-bate

MATEMÁTICAPORTUGUÊS ARTES

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Livros de histórias ou ainda textos retirados de outros suportes.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve identificar a performance dos alunos por meio dos registros de 
erros e acertos levantados por eles na história contada e analisar a participação 
e integração do grupo no desenvolvimento da atividade.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: será necessária a garantia da aprendizagem dos conteúdos, 
especialmente a classificação das frases. Esse trabalho pode ser realizado oralmente, com isso, essas crianças 
podem participar normalmente, apenas tomando os devidos cuidados com os movimentos, podendo 
realizar parcerias entre crianças deficientes visuais e outras crianças visuais. A participação em conjunto 
com o grupo todo é essencial para a compreensão e a contribuição de socialização para as crianças. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas 
na lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma 
visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos, elas também podem 
fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados anteriormente 
e de forma visual, elas também podem participar das atividades normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem 
ser adaptados, desde que observadas as possibilidades de cada uma delas. A realização das atividades 
por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização. Os cadeirantes, por exemplo, podem 
realizar movimentos que sejam indicados apenas com aquelas partes do corpo que tem mais mobilidade.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de 
informações que provoquem relações simples entre os números decimais e sua soma são fundamentais. Outra 
possibilidade é favorecer o aprendizado e a identificação por meio da indicação do tom e do ritmo da voz.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de comunicar 

seu aprendizado por meio de 
movimentos e seguir regras.

HABILIDADES
► HS1: Identificar a regra apontada 

ao longo da atividade.
► HS2: Comunicar sua resposta 

por meio de movimento.

► CP: Desenvolvimento da 
concentração na história.

► HP1: Desenvolver a capacidade de ouvir 
atentamente a história contada.

► HP2: Identificar a resposta buscada.

► CF: Apresentação da diferenciação 
cinestésica e agilidade na resposta.

► HF1: Diferenciar os movimentos que 
devem ser apresentados.

► HF2: Conseguir representar agilmente a frase solicitada.

► CT: Associação de diferentes 
frases e situações no qual elas 
se representam no texto.

► HT1: Perceber que um texto é constituído 
por diferentes classificações de frases.

► HT2: Identificar as frases interrogativas, exclamativas, 
afirmativas e imperativas pela entonação da voz.

6



223

A U L A  AT I VA  9 0

Feira da ciência matemática

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Utilizar a moeda nacional, contabilizando os centavos e organizando um orçamento, e promover o 
conhecimento sobre os diferentes tipos de alimentos que poderão ser encontrados nas feiras.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Aprender sobre a identificação dos valores monetários e o manuseio 

de dinheiro: fazer pagamentos e receber trocos;
► Ter capacidade de classificar os alimentos na feira, tanto em relação à categoria 

que pertencem, quanto à sua representação ortográfica; 
► Problematizar os diferentes tipos de alimentos e suas propriedades para a saúde do ser humano.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia das palavras, especialmente os nomes das frutas, verduras e legumes);
► Ciências (identificação e função dos alimentos e alimentação saudável);
► Matemática (valores e operações matemáticas).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste em envolver as disciplinas de matemática e ciências, desenvolvendo nos alunos a 

competência do saber que a vida cotidiana envolve na utilização do dinheiro, por meio da simulação de compras 
na feira, e ainda levar seus alunos a compreender a distinção entre os legumes e as frutas; 

► O professor deve dividir a turma em grupos de no máximo 10 alunos;
►  Cada grupo deve receber uma quantia de cem reais em notas de brinquedo para realizar suas compras na feira;   
► O professor deve organizar a sala de modo a montar a feira com figuras de frutas e legumes com seus 

respectivos preços, levando à compreensão do que é uma feira real; 
► Fica a critério do professor, mas os grupos podem ser divididos entre consumidores e comerciantes (feirantes);
► Cada grupo dever tentar comprar o maior número de produtos com a mesma quantia de dinheiro; 
► Após o término das compras, o professor deve orientar para que cada grupo separe os legumes das frutas e 

calcule quanto tempo eles durarão depois de comprados e quanto gastariam se fizessem a feira para um mês;
► A atividade termina quando todos os grupos fecharem seu orçamento mensal.
Obs.: Essa atividade poderá também ser interessante se o professor ampliar a discussão, trazendo a 
contextualização da origem de alguns alimentos citados na aula. Ex: o açaí é proveniente de qual região brasileira? 
E, ainda, esse alimento é preparado da mesma forma no Sudeste e no Nordeste? A resposta é surpreendente. 
Vale a pesquisa! Seria interessante também levar os alunos a pesquisar o que é a feira. De onde surgiu a ideia 
de feira livre? Qual é a diferença entre a feira e outros comércios? Como é a vida de um trabalhador feirante?

MATEMÁTICAPORTUGUÊS CIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Revistas, sulfite, dinheiro de brinquedo.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deve avaliar as dificuldades dos alunos com relação ao reconhecimento das notas de dinheiro, 
assim como no processo de operar as somas e subtrações no momento das “compras”. Será também 
necessário identificar se houve a compreensão sobre as diferenças entre os alimentos classificados 
em legumes e frutas a partir dos relatos e dos registros deles sobre durabilidade e orçamento.  

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os alunos poderão participar da atividade desde 
que os objetos para compra sejam manuseáveis, provocando uma diferenciação de formas e 
a identificação correta. Podem-se utilizar artigos de brinquedos ou mesmo figuras em alto-
relevo. Pode-se realizar também as atividades de identificação dos alimentos com parcerias com 
colegas e as somas com material concreto (feijões ou material pedagógico específico).
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Quanto aos movimentos e às compras, as crianças 
também podem fazer todos em conjunto com o restante da sala. Com os comandos dados 
anteriormente e de forma visual, elas também podem participar das atividades normalmente.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  as atividades de 
compras podem ser realizadas normalmente desde que respeitado seu ritmo de deslocamento 
ou a organização de parcerias. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de 
materiais concretos para a realização das compras podem auxiliar expressivamente nas atividades.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento 

do senso de respeito às 
diferenças e da cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e respeitar as diferenças entre 

os alimentos e as preferências dos colegas.
► HS2: Reconhecer as habilidades na realização 

das compras e cooperar com os colegas.

► CP: Capacidade de apresentar 
confiança e raciocínio rápido.

► HP1: Reforçar a confiança mútua, tanto nas discussões 
sobre os alimentos quanto na organização das compras.

► HP2: Avaliar suas possibilidades de compra e sua 
responsabilidade com o dinheiro e os alimentos.

► CF: Equilíbrio e orientação espacial. ► HF1: Mover-se pela feira de forma 
a não causar acidentes.

► HF2: Organizar seus movimentos para segurar 
suas compras e fazer seus pagamentos.

► CT: Noções de economia e boa 
alimentação, partindo de aspectos 
do cotidiano e gerando uma 
aprendizagem significativa.

► HT1: Diferenciação dos diferentes tipos de alimentos.
► HT2: Reforçar o trabalho com as operações 

de somar, subtrair, multiplicar e dividir 
por meio do dinheiro no cotidiano.

6
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A U L A  AT I VA  9 1

Pizza de cores e geometria

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Perceber no ambiente diferentes formas geométricas

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender as diferenças e as denominações das diversas formas geométricas;
► Relacionar o conhecimento do desenho das formas com a geometria estudada pela matemática;
► Desenvolver agilidade no pensamento e na compreensão da identificação das formas representativas.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Matemática (formas geométricas);
► Artes (cores e representação gráfica);
► Ciências (alimentação);
► Português (ortografia).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste na montagem de pizzas por meio das imagens que são disponibilizadas pelo professor 

e, em seguida, que sejam feitos cálculos orientados sobre os ingredientes (quantidades e formas);
► A turma deverá ser dividida em grupos de acordo com o número de alunos da sala; 
► No centro da sala de aula serão colocados diferentes objetos (brinquedos ou 

figuras representativas que podem ser retiradas de revistas velhas); 
► Cada grupo montará uma pizza com as imagens que escolher (cada imagem representa um alimento diferente); 
► Um integrante de cada grupo irá até o centro da sala de aula e escolherá um objeto que apresente um 

ingrediente da pizza; e vão em seguida outros alunos até que o alimento fique totalmente pronto;
► Depois, cada grupo terá que fazer o registro de quantas formas geométricas tem na sua pizza, quantas cores 

e quantos pedaços – analisando também o que é alimento saudável e o que não é na montagem da pizza;
► A atividade se encerra quando todas as pizzas já estiverem montadas e calculadas.

MATEMÁTICA ARTES PORTUGUÊSCIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Objetos diversificados ou figuras de ingredientes da pizza representando as formas geométricas.

8  AVALIAÇÃO 
O professor pode realizar registros sobre as imagens apresentadas pelos alunos buscando 
identificar sua compreensão a respeito das formas geométricas em objetos cotidianos. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho, é muito importante que todos os 
objetivos sejam possíveis de serem identificados por meio sensorial, ou seja, que objetos ou 
figuras sejam capazes de serem sentidos pelo tato dessas crianças para que elas possam identificar 
as formas. Vale ressaltar que os alunos precisam aprender anteriormente a representação das 
formas. O deslocamento para as figuras pode ser realizado com a ajuda de outro colega.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem ser 
adaptados – como realizar em linha reta a chegada até as imagens e/ou objetos e a retirada de qualquer 
obstáculo para a chegada até a lousa. A realização das atividades por meio de parcerias também pode 
contribuir para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que 
estes sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização 
de informações que provoquem relações são importantes. Quanto mais forem explícitas as imagens 
em relação às formas geométricas, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

cooperação e do respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar com os colegas na 

identificação das formas.
► HS2: Identificar corretamente as 

regras da atividade e atendê-las.

► CP: Capacidade de compreender a 
atividade com criatividade e confiança.

► HP1: Observar atenta e criativamente as formas 
encontradas nas imagens ou objetos.

► HP2: Confiar nas elaborações apontadas pelo grupo.

► CF: Desenvolvimento da agilidade. ► HF1: Ser ágil na identificação do objeto.
► HF2: Deslocar-se para a escolha dos 

objetos de forma cuidadosa e ágil.

► CT: Percepção de que a matemática 
pode ser encontrada e é utilizada 
a todo momento, em diferentes 
situações e ambientes.

► HT1: Identificar formas geométricas 
encontradas no cotidiano.

► HT2: Representar corretamente as formas geométricas.

6
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A U L A  AT I VA  9 2

O trem geográfico

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Facilitar a compreensão sobre a lógica matemática nas operações e a formulação 
dos conceitos trabalhados no reconhecimento da geografia no cotidiano.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver o conhecimento das operações e contagens matemáticas; 
► Desenvolver a percepção do aluno com relação à matemática e sua presença em diferentes contextos;
► Auxiliar os alunos a compreender os conceitos geográficos;
► Promover a distinção entre as características das paisagens e climas estudados pela geografia.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (construção de conceitos);
► Matemática (operações matemáticas de soma e subtração);
► Geografia (diferença das paisagens urbanas e rural).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Para essa atividade o professor precisará de um ambiente com um espaço consideravelmente 

amplo que possibilite a locomoção dos alunos imitando um trem; 
► O professor deve iniciar a atividade pronunciando alguns comandos. Ex: o trem inicia seu trajeto 

no primeiro ponto e sobem 12 pessoas que moram em ruas planas. E o professor orienta para 
que 12 alunos com estas características componham a fila. O trem continua sua viagem e o 
professor orienta que devem descer todas as pessoas que moram em apartamentos;

► A cada passagem, o professor fala das características de cada uma das paisagens (por exemplo, 
vejam os prédios ou observem todos os animais ou a plantação ao seu redor);

► E o professor continua com os comandos: No próximo ponto descem do trem 6 pessoas que moram em 
lugares que chove muito. E o professor questiona: "Quantas pessoas temos agora no interior do trem?";

► Conforme a brincadeira for se encaminhando, o professor questiona seus alunos com 
relação à quantidade de pessoas que sobem (soma) e que descem (subtração) do trem, 
lembrando que ele pode observar também as relações estabelecidas por seus alunos;

► A atividade se encerra de acordo com a disponibilidade de tempo e a organização do professor.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS GEOGRAFIA

DISCIPLINAS
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ESCOLAS ATIVAS ↗ NA SALA DE AULA

7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação nessa atividade é realizada mais de maneira coletiva, visto que na maioria 
das ações, é o grupo que determina quantos ficarão e quantos sairão do “trem”.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: nesse trabalho é muito importante que todos 
os objetivos sejam possíveis de serem identificados com a utilização dos sentidos, 
especialmente a audição. O deslocamento dos alunos para entrar e sair do trem e para 
caminhar nele poderá ser realizado com a ajuda de outro colega, formando parcerias.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. A partir da orientação visual e da aprendizagem das 
operações matemáticas e dos conceitos de geografia (mesmo que introdutoriamente) será necessário 
combinar alguns sinais para que os comandos sejam compreendidos. Podem ser por palmas ou outros 
movimentos corporais. Por exemplo: levanta-se um cartão vermelho acompanhado do número quando 
for para desembarcar aquelas crianças e um cartão verde com um número quando for para embarcar 
aquele número de alunos, e apontam-se frases indicando as características de quem deve descer.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados – como realizar trajetos em superfícies planas, nas quais será possível 
acompanhar os outros colegas com a colaboração e parceria de alguns. A realização das atividades 
por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização, formando duplas.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A operacionalização e organização de informações 
podem ser parecidas com aquelas que serão apresentadas para as crianças portadoras de deficiência auditiva. 

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento do respeito 

às regras e de integração ao grupo.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e responder corretamente às 

regras.
► HS2: Integrar-se ao grupo convivendo com as 

diferenças pessoais e cognitivas.

► CP: Capacidade de manter a 
motivação e o desenvolvimento 
do raciocínio rápido.

► HP1: Incentivar a utilização das operações matemáticas 
por meio da brincadeira.

► HP2: Treino nas operações matemáticas com o intuito 
de agilizar o raciocínio.

► CF: Capacidade de envolvimento 
em atividades de flexibilidade 
e orientação espacial.

► HF1: Realizar corretamente as atividades “subir e 
descer” do trem.

► HF2: Orientar-se atentamente aos direcionamentos 
passados para que o “trem” possa seguir.

► CT: Compreensão sobre a presença 
de novos conceitos e atividades 
matemáticas no cotidiano.

► HT1: Aprender a somar e subtrair corretamente.
► HT2: Verificar o benefício dos novos conhecimentos 

no cotidiano (conhecimentos sobre a matemática e a 
geografia).

6
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Pula corda na conta

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Promover relações de aprendizagem entre matemática e português de forma concreta e orientada.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Desenvolver a capacidade de calcular o número de vezes que deverá pular corda;
► Associar a escrita ao número de vezes que pulou corda, reconhecendo 

o numeral como conceito de português;
► Desenvolver agilidade de pular corda e raciocinar na matemática.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Educação Física (exercício de pular corda);
► Matemática (múltiplos);
► Português (conceito de numerais/ múltiplos).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A atividade consiste na ação de pular corda, mas o número de vezes que será determinado para 

que cada aluno pule será estipulado pela operação matemática oferecida a cada um deles; 
► O professor deve incentivar os alunos a pularem corda e oferecer indicações sobre como deve ser 

feita a entrada e a saída da corda, bem como a indicação da quantidade de vezes a pular a corda;
► O aluno receberá uma operação matemática por escrito e pulará corda o número de vezes referente 

ao resultado. Ex: O aluno sorteará a conta 3 X 4, então ele entra no jogo e pula corda 12 vezes;
► A atividade se encerra quando todos os alunos tiverem passado pela corda.

MATEMÁTICAED. FÍSICA PORTUGUÊS

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Capacidade de respeitar 

as diferenças e comunicar 
claramente as orientações.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer e respeitar as 

diferenças na prática da atividade.
► HS2: Ter clareza na comunicação das 

orientações ao longo da atividade.

► CP: Desenvolvimento da capacidade de 
adaptação e superação das dificuldades.

► HP1: Pensar rapidamente no dobro do número 
sorteado e pular corda nesta quantidade.

► HP2: Caso não consiga realizar o número determinado, 
fazer o quanto conseguir e definir a diferença.

► CF: Capacidade de agir com 
resistência e equilíbrio.

► HF1: Resistir ao cansaço quando o 
número de pulos for muito grande.

► HF2: Pular a corda mantendo um ritmo 
equilibrado para não deixar de fazer nenhum.

► CT: Compreensão dialógica 
matemática com relação aos múltiplos.

► HT1: Compreender corretamente as relações de 
multiplicidade na matemática e no cotidiano.

► HT2: Reconhecer os conceitos a partir 
das relações de multiplicidade.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Corda com tamanho suficiente para ser pulada individualmente ou com a ajuda de outros.

8  AVALIAÇÃO 
A avaliação é realizada a partir do registro dos números e seus múltiplos, 
demonstrados pelos alunos na atividade de pular corda. 

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: quanto às operações, podem ser realizadas sem qualquer orientação 
diferente, desde que garantido o aprendizado anterior. Já em relação à atividade de pular corda, é importante 
que haja um treino anterior, assim a criança poderá pular corda junto com outra criança, como um guia.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas ou com 
os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras. Após a orientação sobre o 
número e a realização da multiplicação, a corda pode ser pulada normalmente por esses alunos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados – pois não será possível, na maioria das vezes, pular corda, mas podem 
ser solicitados outros movimentos como levantar os braços ou bater na carteira pelo mesmo 
número de vezes. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir 
para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes 
sejam simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula, demonstrando, por exemplo,  a operação de 
multiplicação. A operacionalização e organização de informações que provoquem relações simples entre os 
números e seu múltiplo são essenciais. Os movimentos podem, geralmente, ser realizados normalmente.
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Entrepontos

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Aprender os conceitos de Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste; bem 
como a relação entre eles e a localização no espaço.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar os pontos cardeais e colaterais à determinação da localização de 

cada um em relação aos objetos e em relação de um com o outro;
► Identificar os pontos que se localizam entre cada um dos pontos cardeais e a relações entre 

eles e os pontos colaterais diante do reconhecimento de determinadas direções;
► Demonstrar as mudanças de localização e de direcionamento, tanto em 

ações cotidianas quanto nas grandes referências cartográficas;
► Desafiar os alunos a criar habilidades de orientação espacial e desenvolvimento de conceitos;
► Formular atividades que possam promover a distinção e o trabalho 

entre a lateralidade e a orientação/localização cardeal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (pontos cardeais e a localização entre eles);
► Artes (localização corporal e lateralidade);
► Português (construção de conceitos e ortografia).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve dividir a turma em equipes e cada equipe poderá 

conter entre 7 a 8 integrantes (ou a critério do professor);
► A sala de aula deverá ser organizada de modo que disponibilize um espaço 

aberto no centro da sala para que os alunos possam movimentar-se;
► Um dos integrantes de grupo irá permanecer de olhos vendados e seu objetivo será encontrar um objeto (o 

objeto pode ser um livro, bola, etc., o professor poderá escolher) num ponto da sala determinado pelo professor; 
► O aluno que estará de olhos vendados será guiado pelas orientações de seus colegas da equipe. Mas as 

únicas palavras que seus colegas poderão utilizar serão: Norte, Sul, Leste e Oeste (previamente determinados 
em relação à sala de aula e demonstrados em mapas) e depois Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste; 

► Portanto, o integrante do grupo que estará de olhos vendados terá que 
interpretar as orientações para alcançar seu objetivo;

► A atividade se encerra quando o grupo todo participar sendo o aluno guiado ou sendo os guias.

ARTES PORTUGUÊSGEOGRAFIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Objetos diversos, podendo ser livros, estojos, cadernos, apagador, etc.

8  AVALIAÇÃO 
O professor deverá identificar as dificuldades e potencialidades na compreensão dos conceitos apresentados 
sobre os pontos cardeais e a localização, bem como analisar atentamente o trabalho em grupo de orientação. 
Ele pode ainda instruir algum aluno para guiar um colega em alguma direção e assim aferir a aprendizagem.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização dessa atividade, as crianças portadoras de deficiência 
visual precisam que as orientações sejam realizadas especialmente em relação ao seu próprio corpo e o objeto a 
ser encontrado deve ser “tateado” antes de iniciar a atividade para que seja reconhecido quando for encontrado. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: a criança com deficiência auditiva deverá receber as 
orientações de forma visual, por escrito ou por tradução para Libras (caso ela seja fluente), e também 
poderá aprender a orientar-se a partir de seu próprio corpo. Os movimentos e deslocamentos 
podem ser realizados com facilidade, mas é preciso adaptar as orientações que os outros vão dar 
quando ela estiver de olhos vendados. Uma possibilidade é a utilização de toques no corpo dela, 
para que possa seguir na direção em que foi tocada e, assim, participar ativamente. Quando a criança 
com deficiência auditiva for dar orientação, ela poderá ensinar os colegas a traduzir Libras.
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos 
podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas de sala, esses alunos podem avançar na 
busca por objetos. A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir 
para a realização da socialização, formando duplas que dividem em partes as atividades. No 
momento de orientar outros colegas a atividade pode se realizada normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação com lateralidade (direita, esquerda, frente e 
atrás) é essencial para que elas possam operacionalizar melhor as tarefas. Quanto mais forem explícitos os tipos de 
materiais e diferentes entre si os comandos para a tarefa, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento da 

capacidade de respeito às 
regras e de cooperação.

HABILIDADES
► HS1: Identificar e obedecer 

atentamente às regras do jogo.
► HS2: Ajudar o colega a encontrar o 

objeto determinado pelo professor.

► CP: Capacidade de envolver-
se em atividades que exigem 
concentração e confiança.

► HP1: Ouvir atentamente as orientações 
dos colegas e respondê-las.

► HP2: Depositar confiança nas suas ações e nas 
orientações dos colegas em busca de seu objetivo.

► CF: Realização de tarefas que exijam 
equilíbrio e orientação espacial.

► HF1: Desenvolver a capacidade de equilibrar-
se no trajeto de olhos vendados.

► HF2: Orientar-se no espaço por meio de sua 
própria percepção e das falas dos amigos.

► CT: Compreensão das relações 
entre os pontos cardeais para 
além da Aula Ativa (navegação, 
trajetória de aviões e carros, etc.).

► HT1: Identificar quais são e como se 
organizam os pontos cardeais.

► HT2: Compreender os movimentos a 
partir da orientação da lateralidade e 
dos diferentes pontos cardeais.

6
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Música adjetivada

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Identificar os adjetivos nas letras das músicas, ampliando assim a compreensão sobre os 
adjetivos e a organização dos dados numéricos da pontuação de cada equipe.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Associar o aprendizado do adjetivo com o trabalho de movimento pela dança e de musicalidade;
► Registrar a pontuação de cada grupo, organizando os dados para contabilização final;
► Desafiar o conhecimento de letras e músicas e ampliar o vocabulário dos alunos;
► Auxiliar no trabalho com a musicalidade e com a orientação espacial por meio da dança.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras – adjetivo);
► Matemática (operações algébricas);
► Artes (musicalidade e dança).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve dividir a turma em equipes de acordo com o número de alunos, mas podem ser duas equipes; 
► Em seguida deve sortear um adjetivo;
► Ao comando do professor, cada equipe deve cantar e dançar uma música que contenha o adjetivo sorteado;
► Marcarão pontos as equipes que conseguirem identificar corretamente o adjetivo na 

letra da música. Em seguida, elas podem, em grupo, contabilizar os pontos;
► A atividade se encerra quando o professor acabar o número de adjetivos previstos para o 

trabalho, e são contabilizados os pontos de cada equipe para verificar a que mais pontuou.

MATEMÁTICA ARTESPORTUGUÊS

DISCIPLINAS

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação do repertório 

comunicativo.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer novos adjetivos e seus usos.
► HS2: Inovar nas formas de comunicação 

pela música e pela dança.

► CP: Desenvolvimento de atividades 
que fortalecem a criatividade 
e o raciocínio rápido.

► HP1: Criar novas formas de representar 
a música encontrada.

► HP2: Identificar rapidamente as 
características das palavras nas músicas.

► CF: Caracterização de movimentos 
de dança e expressão corporal.

► HF1: Associar movimentos de expressão corporal 
com as músicas que são apresentadas pelos alunos.

► HF2: Representar, através da dança, 
aquilo que pretende comunicar.

► CT: Ampliação dos conhecimentos 
sobre as classes de palavras e 
sobre a organização e registro 
da pontuação dos grupos.

► HT1: Relacionar palavras (adjetivos) às 
letras de músicas conhecidas.

► HT2: Registrar e somar os pontos 
adquiridos na realização da atividade.

6
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, giz e letras de músicas.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá registrar o trabalho com as letras das músicas e a compreensão 
dos adjetivos e analisar os registros da pontuação de cada equipe.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: em relação ao trabalho com a música e as palavras, todos 
podem participar normalmente. Como o cantar e reconhecer auditivamente as palavras são tarefas 
fáceis, apenas é preciso garantir a aprendizagem a respeito das classes de palavras e a realização de 
movimentos coordenados com outros colegas ou amenizados em sua expansão. Em relação ao registro 
e contabilização dos pontos, esses alunos podem realizar por meio de material concreto ou até mesmo 
material dourado, favorecendo a representação e podendo participar ativamente da atividade.
2. Para crianças com deficiência auditiva: o trabalho pode ser realizado com explicações e 
orientações escritas ou com os comandos de forma visual, podendo ser preferencialmente em 
Libras. Em relação aos adjetivos, apenas será necessário que seja garantida a aprendizagem. Com 
as músicas o conhecimento desses alunos será menor pela sua própria dificuldade em ouvi-las, mas 
na contabilização dos números e na expressão corporal eles podem participar atentamente. 
3.  Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os movimentos podem 
ser adaptados, alguns movimentos de dança podem ser realizados com a ajuda de outros colegas. 
A organização dos registros e a contabilização dos pontos podem ser também realizadas por elas. 
A realização das atividades por meio de parcerias também pode contribuir para a socialização.
4.  Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam sempre ser adaptados para garantir 
a compreensão. A princípio podem ser organizados trabalhos no sentido de encontrar as palavras em músicas e 
aos poucos discutir a classificação do adjetivo. Os movimentos e a dança, assim como o trabalho com material 
concreto para operacionalizar a pontuação, podem também operacionalizar o trabalho e facilitar a participação.
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Quem sou eu?

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento sobre a cultura folclórica, além da organização dos 
conhecimentos para registro tanto ortográfico quanto numérico.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Ampliar a aprendizagem referente à cultura e ao folclore nacional,  favorecendo o sentimento de pertença e 

de integração;
► Compreender os aspectos mais marcantes de cada um dos personagens folclóricos e suas origens históricas 

e geográficas;
► Associar as informações que são importantes sobre os personagens aos movimentos de expressão corporal 

e às mímicas que possam caracterizar a comunicação.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (ortografia e classe de palavras numerais);
► Matemática (números ordinais);
► Artes (expressão corporal e mímica);
► História (contexto histórico do surgimento dos personagens);
► Geografia (localização geográfica do surgimento dos personagens).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O(a) professor(a) deverá apresentar os personagens do folclore brasileiro; 
► Após essa apresentação, cada aluno terá a oportunidade de interpretar 

um dos personagens em uma brincadeira de mímica;
► Um aluno sorteará um personagem e tentará fazer movimentos para interpretá-

lo, e o restante da turma deverá descobrir quem é o personagem;
► Por fim, cada aluno escreverá o nome do personagem em uma folha apontando 

em que ordem ele foi apresentado (primeiro, segundo, etc.)

MATEMÁTICA ARTESPORTUGUÊS GEOGRAFIAHISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Nenhum material específico, exceto folha e caneta ou lápis para registrar 
os nomes e a ordem em que apareceram os personagens.

8  AVALIAÇÃO 
Os professores deverão identificar o conhecimento sobre o folclore nacional e analisar a compreensão 
dos alunos com relação à sua origem e também quanto à ortografia de seus nomes.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização dessa atividade será necessário que as 
orientações sejam audíveis, ou seja, em caso de estar presente uma criança com deficiência visual, 
será necessário que as dicas sobre o personagem sejam feitas oralmente e não por mímicas. Em 
relação aos registros, poderão ser realizados em braile (quando se dispõe de equipamento), ou em 
duplas onde se discute, e o aluno visual faz o registro ou ainda podem ser realizados oralmente.
2. Para crianças com deficiência auditiva: para a realização dessa atividade com esses 
alunos, pouca ou nenhuma adaptação será necessária, pois as orientações podem ser visuais, 
sejam escritas ou em Libras. O trabalho de mímica ou expressão corporal deverá ser fácil para 
que eles interpretem e o registro escrito também é algo possível. Apenas é preciso lembrar os 
conhecimentos que precisam ser previamente transmitidos, assim como para todos os alunos.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  as adaptações são mais 
necessárias no sentido de que possam também fazer a expressão corporal com movimentos adaptados. Para 
isso, provavelmente necessitarão da parceria de outro colega ou do professor. As atividades de registro também 
podem ser realizadas em duplas, caso esses alunos não consigam registrar naturalmente seus conhecimentos.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos precisam ser mais objetivos e 
simplificados. A associação imediata entre as informações e a operacionalização das atividades 
pode contribuir para a melhor compreensão das tarefas. Quanto mais forem explícitas as 
informações e rápido os registros, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação do 

repertório comunicativo e 
da integração social.

HABILIDADES
► HS1: Promover o conhecimento dos personagens 

folclóricos por meio da comunicação corporal.
► HS2: Entender o processo de formação do povo 

através do conhecimento do folclore nacional.

► CP: Realização de atividades 
de incentivo à criatividade 
e ao raciocínio rápido.

► HP1: Criar novas formas de se 
comunicar e se fazer entendido.

► HP2: Observar atentamente a expressão dos colegas 
para adivinhar rapidamente quem é o personagem.

► CF: Desenvolvimento da expressão 
corporal e orientação espacial.

► HF1: Expressar-se por meio de movimentos e mímicas.
► HF2: Orientar-se nas informações para 

compreender onde e quando se localizam 
as origens dos personagens folclóricos.

► CT: Aprendizagem sobre o folclore 
nacional e sobre o registro e as 
origens dos personagens folclóricos.

► HT1: Representar e reconhecer os 
personagens folclóricos.

► HT2: Registrar corretamente os dados sobre 
nome e ordenação dos personagens.

6
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Revezamento da ciência

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Compreender a importância de reconhecer os alimentos e seu grau de importância na pirâmide 
alimentar, além de promover o treino com a escrita e com as operações matemáticas.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Compreender o grau de importância dos alimentos para a manutenção da saúde;
► Associar os nomes dos objetos colhidos à sua escrita correta, tanto 

no registro quanto no cotidiano de cada um;
► Calcular a quantidade de cada um dos elementos que precisam ser consumidos;
► Identificar os benefícios do trabalho conjunto e coordenado entre os participantes da atividade.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Ciências (alimentação saudável);
► Português (ortografia e classe de palavras);
► Matemática (operações matemáticas simples).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve espalhar, no centro da sala, algumas imagens de 

alimentos que podem ser considerados saudáveis ou não; 
► A turma deverá ser dividida em grupos;
► Cada grupo ficará responsável por recolher os materiais e levá-los no 

local correto a ser colocado na pirâmide alimentar;
► Cada grupo deverá formar uma fila no fundo da sala; 
► Um aluno por vez, correrá ao centro da sala, recolherá um objeto e o 

levará à pirâmide que estará do outro lado da sala de aula; 
► Voltará correndo e tocará nas mãos do colega de equipe que repetirá o percurso; 
► O revezamento deverá ocorrer sucessivamente até que todos tenham participado 

ou até que os produtos no centro da sala tenham terminado;
► Ao final da atividade, os alunos deverão listar e contabilizar os materiais recolhidos pelo seu grupo.

MATEMÁTICAPORTUGUÊSCIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Materiais diversos que podem ser trazidos de casa, tanto pelo professor quanto pelos alunos, 
além de imagens de alimentos e uma representação da pirâmide alimentar para cada grupo.

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá analisar a separação de alimentos dos alunos, bem como a agilidade 
para fazê-la, além também de verificar os registros e os cálculos dos materiais.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: a participação desses alunos é possível, essencialmente trabalhada 
na questão da sensorialidade dos materiais. Para o deslocamento, o aluno pode ter auxílio de seus colegas 
de sala ou mesmo do professor, além de – caso seja treinado – deslocar-se sozinho pela sala até os materiais 
e depois levá-los até o local correto da sala. A escolha dos alimentos pode ser feita oralmente ou pode 
ter identificação em braile. Quanto aos movimentos e deslocamentos, não há nenhum impedimento.
2. Para crianças com deficiência auditiva: estes alunos podem realizar normalmente todas 
as atividades desta tarefa. O aprendizado prévio sobre o conteúdo e as orientações para 
a realização da atividade podem ser feitos em Libras ou mesmo por escrito, para que eles 
compreendam corretamente. Quanto aos movimentos e deslocamentos, também podem 
ser realizados de maneira normal, inclusive aqueles que se referem ao revezamento.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  sabe-se que as 
atividades poderão ser realizadas com a adaptação relacionada às capacidades motoras dos alunos, 
mas as atividades de escolha e compreensão dos alimentos são realizadas normalmente.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que seja garantido o aprendizado sobre o tema 
com antecedência, assim como a operacionalização das atividades. Quanto mais forem diretas as regras para a 
realização das atividades, maiores serão as possibilidades de que essas crianças realizem as tarefas com facilidade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Reconhecimento da 

importância da cooperação 
e da integração.

HABILIDADES
► HS1: Identificar as possibilidades 

de trabalho conjunto.
► HS2: Organizar as tarefas, aprimorando 

a integração do coletivo.

► CP: Desenvolvimento da concentração 
e de processos de autoavaliação.

► HP1: Reconhecer as dificuldades e facilidades 
para a organização do trabalho conjunto.

► HP2: Manter atenção concentrada para o 
direcionamento correto do material.

► CF: Realização de atividades 
de velocidade e agilidade.

► HF1: Realizar rapidamente a organização dos alimentos.
► HF2: Diferenciar as atividades com 

velocidade e qualidade na realização.

► CT: Compreender o balanceamento 
correto dos alimentos e reforçar 
as formas de realizar o registro.

► HT1: Entender a organização da alimentação saudável 
como forma de cuidar de si mesmo e do ambiente.

► HT2: Treinar o registro e o cálculo dos 
materiais que foram recolhidos.

6
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A U L A  AT I VA  9 8

Balões multidisciplinares III

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Retomar os conteúdos estudados anteriormente em sala de aula e verificar a aprendizagem, 
assim como também avaliar o desenvolvimento das habilidades psicomotoras dos alunos.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Realizar atividades simples de agilidade e equilíbrio/direcionamento, 

que determinarão o  desenvolvimento psicomotor;
► Identificar a forma correta de realizar a separação silábica das palavras apresentadas;
► Registrar a resolução de operações matemáticas apontando as estratégias utilizadas para chegar ao resultado;
► Aplicar conhecimentos a respeito da composição da fauna e da flora nacional.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (classe de palavras e formação de conceitos);
► Matemática (operações matemáticas complexas);
► Ciências (a fauna e a flora).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► O professor deve organizar a sala de aula de forma a obter um espaço central; 
► No centro da sala, colocará alguns balões e no interior deles o professor vai inserir pequenos papéis 

com perguntas de conteúdos das disciplinas previstas e anteriormente estudadas pelos alunos;
► As crianças deverão jogar os balões para cima, de modo a tentar não deixá-los cair no chão;
► Depois de alguns minutos, o professor permitirá que os alunos estourem os balões um por vez e 

conforme os balões forem sendo estourados, as perguntas deverão ser respondidas pelos alunos.

MATEMÁTICAPORTUGUÊS CIÊNCIAS

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Balões com papéis contendo perguntas no seu interior (perguntas sobre a fauna e a flora nacionais, 
palavras para terem suas sílabas separadas e operações matemáticas para serem resolvidas).

8  AVALIAÇÃO 
O professor poderá solicitar que os alunos registrem no mesmo papel as respostas e as 
entreguem, pois, assim ele poderá avaliar o desenvolvimento de seus alunos ou também 
poderá, no momento das respostas, refletir com eles quando houver algum erro.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: para a realização desse trabalho, essas crianças poderão 
participar com algumas adaptações: para a atividade com a brincadeira dos balões serão necessários 
alguns cuidados, especialmente para que não haja acidentes; quando estourarem os balões, é 
indicado que algum amigo leia para elas as questões e elas respondam oralmente. Essas parcerias 
podem colaborar para a organização das tarefas e também para a socialização da turma.
2. Para crianças com deficiência auditiva: em relação a estes alunos apenas será necessário que as 
instruções sejam dadas em Libras ou por escrito, garantindo que eles entendam. Já na brincadeira dos balões 
e para ler as questões, eles podem participar sem adaptações. Para comunicar as respostas aos colegas será 
necessário um intérprete de Libras ou abrir a possibilidade de que eles escrevam na lousa as respostas.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  nesse caso, apenas será necessário 
organizar os movimentos, podendo ser por meio de parcerias nas quais outras crianças segurem os balões para 
que elas estourem. No caso das questões apresentadas, elas podem responder sem qualquer dificuldade.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: nas atividades de deslocamento e movimentos 
com os balões, assim como na tarefa de estourar o balão, elas podem participar com qualidade. 
No momento de responder a questão, caso haja alguma dificuldade de compreensão, o professor 
poderá operacionalizar ou simplificar a pergunta para que a criança consiga compreender.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Desenvolvimento de atividades 

que estimulam a comunicação 
e o respeito às regras.

HABILIDADES
► HS1: Realizar as tarefas compartilhando 

os resultados com todos.
► HS2: Observar atentamente e obedecer 

às regras da atividade, especialmente não 
estourando os balões dos colegas.

► CP: Capacidade de raciocinar 
rapidamente e de concentrar-
se nas atividades.

► HP1: Manter atenção concentrada 
na realização das tarefas.

► HP2: Treinar o raciocínio rápido para 
responder as questões apresentadas.

► CF: Realização de atividades 
de equilíbrio e agilidade.

► HF1: Direcionar corretamente o balão a ser estourado.
► HF2: Demonstrar agilidade para jogar 

o balão e depois para estourá-lo.

► CT: Ampliação do conhecimento 
nas áreas de português, 
matemática e ciências.

► HT1: Responder corretamente as 
perguntas sobre a fauna e a flora.

► HT2: Demonstrar conhecimentos na realização de 
operações matemáticas e classificação de palavras.

6
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Cultura africana

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Ampliar o conhecimento com relação à cultura africana e suas influências na formação da cultura 
nacional e desmistificar as formas tradicionalmente apontadas de descrever esta cultura.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer diversas palavras do nosso cotidiano que são de origem africana, 

verificando a sua influência na formação do povo brasileiro;
► Revisitar as relações com a cultura africana, buscando desmistificar as 

formas que são tradicionalmente utilizadas para caracterizá-la;
► Localizar geograficamente os quilombos e suas origens ao apresentar a cultura 

que é característica da comunidade sorteada ou escolhida;
► Traçar paralelos entre a cultura africana e as nossas expressões 

culturais, apontando as semelhanças e as heranças.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Português (origem das palavras);
► História (cultura africana);
► Geografia (localização geográfica);
► Artes (cultura e expressão africana).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► A cultura africana é rica, deve e pode ser trabalhada na escola de forma mais ampla e consistente. Cada 

dança, cada ritual e, até mesmo, cada pintura corporal se altera de acordo com as comunidades; 
► A atividade consiste na aprendizagem de algumas danças africanas que se alteram de acordo 

com a situação vivida em cada comunidade. Por exemplo: num casamento, os festejos, rituais 
e danças são compostos por características diferentes de uma festa da colheita; 

► Essa atividade propõe uma pesquisa sobre as danças africanas e 
posteriormente uma tentativa de reproduzi-las em sala de aula;  

► O professor poderá dividir a sala em quatro equipes e distribuir textos que caracterizem 
a cultura e as tradições de dança e pinturas de cada comunidade diferente;

► Por fim, as crianças terão que apresentar a dança e apontar as pinturas da comunidade representada, 
ressaltando a história e a localização geográfica da origem desta cultura africana. 

ARTESPORTUGUÊS GEOGRAFIAHISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Tintas antialérgicas para pintar o rosto, lousa e giz para escrever as palavras de origem africana.

8  AVALIAÇÃO 
Os  professores deverão analisar a apresentação dos grupos e as informações que são passadas 
para toda a sala, garantindo o envolvimento dos alunos e o respeito à cultura africana.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: na realização dessa atividade será necessário explorar o máximo 
os objetos que possam ser estímulos para os sentidos diferentes da visão: objetos que possam ser 
tateados, cheirados ou mesmo saboreados. A compreensão da cultura africana poderá ser realizada por 
meio de atividades diversificadas e a expressão da cultura estudada pode ser feita pela expressão oral ou 
mesmo essas crianças também podem ser pintadas como outra qualquer. Utilizar objetos de texturas 
diversificadas pode ajudar a criança a compreender melhor as características dessa cultura. Para que ela 
ajude na expressão da cultura estudada, oferecer o material em braile ou promover grupos de estudo 
pode ajudar na aprendizagem, enquanto que os cantos e as falas podem facilitar sua expressão. 
2. Para crianças com deficiência auditiva: para a realização dessa atividade será necessário que as orientações 
sejam apresentadas de forma visual, podendo ser preferencialmente em Libras ou com movimentos de 
expressão corporal. Com o reconhecimento das orientações, as outras atividades podem ser realizadas 
normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação, incluindo a pesquisa sobre a tribo sorteada ou 
escolhida e também a representação da tribo por mímica ou outros movimentos de expressão corporal.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os 
movimentos podem ser adaptados, pois com a ajuda de colegas essas crianças podem 
participar ativamente das representações da tribo que lhes foi atribuída. A realização das 
atividades através das parcerias também pode contribuir para a socialização.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: é preciso que se adaptem os comandos para que estes sejam 
simplificados ou possam criar parcerias na sala de aula. A associação das informações com materiais concretos 
ou representações por movimentos podem auxiliar na realização do trabalho. Quanto mais forem explícitas 
relações entre as informações e as representações, maior a chance de sucesso desses alunos na atividade.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Ampliação da capacidade de 

integração e respeito às diferenças.

HABILIDADES
► HS1: Reconhecer as diferenças culturais 

e a necessidade de respeitá-las.
► HS2: Identificar as semelhanças entre as culturas 

africanas e a cultura nacional, fortalecendo 
o sentimento de integração nacional.

► CP: Realização de atividades 
que favoreçam a autoestima 
e autoavaliação.

► HP1: Repensar sua visão sobre as diferentes culturas.
► HP2: Valorizar suas origens e sua 

proximidade com as culturas diferentes.

► CF: Desenvolvimento da expressão 
corporal e orientação espacial.

► HF1: Valorizar os movimentos que expressam 
dados da cultura e informações sobre as tribos.

► HF2: Reconhecer as origens e a 
localização atual dos quilombos.

► CT: Aprendizagem a respeito da 
cultura africana e suas características, 
fazendo um paralelo com a 
cultura nacional na atualidade.

► HT1: Identificar as influências da cultura 
africana na cultura nacional.

► HT2: Aprender novas palavras e novas 
características da cultura africana.

6
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Avião geo-histórico

CICLO INTERDISCIPLINAR
4º E 5º ANOS

1  OBJETIVO GERAL 
Aprender as relações entre a localização cartográfica e histórica sobre uma cidade do país, além de 
entendê-las na representação do espaço e conseguir escrever o nome do local determinado.

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
► Reconhecer as diferenças entre as características que marcam diferentes cidades com sua localização 

geográfica e histórica, compreendendo como deve ser feita a classificação;
► Associar o local apontado à sua denominação escrita;
► Organizar a separação silábica dos “nomes dos locais”;
► Identificar corretamente as orientações de lateralidade – direita e esquerda – e expressão corporal.

3 CONTEÚDOS DISCIPLINARES
► Geografia (cidades nacionais – localização);
► História (cidades nacionais – história);
► Português (classe de palavras – numeral – e separação silábica e ortografia);
► Artes (representação plástica – desenho – e trabalho com as cores).

4 DESENVOLVIMENTO DA AULA
► Essa atividade pode ser realizada em duas pequenas partes: a primeira 

com os alunos de pé e a segunda com eles sentados;
► Na primeira parte, o professor deve solicitar aos alunos que fiquem de pé e, pausadamente, 

fala uma sequência de 10 locais conhecidos por eles (escolhidos aleatoriamente);
► Nesta parte, ele explica aos alunos que fiquem com os braços abertos como se fossem aviões e, quando 

ele disser o nome de uma cidade do norte, eles devem abaixar o braço direito e manter o esquerdo; 
quando ele disser uma cidade do sul, os alunos devem abaixar o braço esquerdo e manter o direito;

► Na segunda parte os alunos devem sentar-se em seus lugares e o professor retoma a questão das 
paisagens, solicitando que escrevam os nomes e separem as sílabas de cada uma delas, completamente;

► Por último, o professor solicita aos alunos que desenhem algo que marca aquela paisagem 
e apresentem uma informação sobre a história da cidade que foi apontada;

► Para encerrar a atividade, o professor faz a correção na lousa e pede para os alunos 
levantarem cartões verde (quando o registro estiver todo certo), amarelo (quando o registro 
estiver parcialmente certo) e vermelho (quando o registro estiver incorreto).

ARTESPORTUGUÊSGEOGRAFIA HISTÓRIA

DISCIPLINAS
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7  RECURSOS DIDÁTICOS 
Cartões verde, amarelo e vermelho para as correções coletivas; folha de papel e lápis para realizar os registros.

8  AVALIAÇÃO 
A forma mais efetiva de realizar a avaliação da atividade é a organização das correções no momento em que 
elas acontecem e socializar os erros e os acertos, refletindo sobre eles e sobre as possibilidades geradas.

9 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para crianças com deficiência visual: os registros necessitarão de parcerias constituídas com outros 
colegas de sala ou ainda de possibilidade de utilização de materiais adaptados com equipamentos que 
escrevam em braile. A representação da localização pode ser feita com material concreto e os cartões podem 
ser com diferentes texturas. O trabalho também pode ser todo realizado com parcerias, desde que estas não 
sejam apenas para fazer o trabalho para as crianças com deficiência visual, precisam ser suportes para dividir 
o trabalho e traduzi-lo de forma compreensível. Os movimentos podem ser realizados normalmente.
2. Para crianças com deficiência auditiva: trabalha-se com explicações e orientações escritas na 
lousa ou em cartazes (que o professor pode trazer pronto) ou com os comandos de forma visual, 
podendo ser preferencialmente em Libras. Com o reconhecimento das orientações, as outras 
atividades podem ser realizadas normalmente sem a necessidade de qualquer adaptação.
3. Para crianças com deficiência física ou com problemas de mobilidade:  os 
movimentos podem ser adaptados quando houver necessidade de acordo com a capacidade 
motora dos alunos. A apresentação dos registros, sua correção e representação das 
quantidades podem ser realizadas sem a necessidade de qualquer adaptação.
4. Para as crianças com deficiência intelectual: os comandos deverão ser adaptados 
para que estes sejam melhor compreendidos. A associação com as cores é importante para 
operacionalizar as tarefas. Quanto mais forem explícitas as orientações, maior a chance de 
sucesso desses alunos na atividade. Quando o comprometimento for muito grande, a parceria 
de um colega de sala de aula pode ajudar muito, desde que a tarefa seja compartilhada.

5  COMPETÊNCIAS
► CS: Realização de atividades 

que desenvolvam a integração 
e o senso crítico.

HABILIDADES
► HS1: Cooperar para integrar-se ao 

grupo na atividade de pé.
► HS2: Ser sincero e ter senso crítico na 

correção dos registros realizados.

► CP: Adaptação e superação 
das adversidades, bem como 
valorização das potencialidades.

► HP1: Reconhecer seus erros e buscar 
estratégias para superá-los.

► HP2: Buscar novos resultados corrigidos, 
adaptando a nova aprendizagem.

► CF: Desenvolvimento de atividades 
com diferenciação cinestésica.

► HF1: Identificar as mudanças realizadas de acordo 
com as informações sobre lateralidade.

► HF2: Realizar corretamente os movimentos 
para a direita e para a esquerda.

► CT: Reforço das aprendizagens 
a respeito de lateralidade, 
cidades, localização geográfica 
e histórica e seu registro.

► HT1: Identificar corretamente as diferentes cidades.
► HT2: Registrar o nome dos locais por 

extenso e separar suas sílabas.

6
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1  OBJETIVOS
Empregar a utilização de movimentos variados para os alunos, ativando a motricidade 
responsável pela organização dos aspectos cognitivos e afetivos no contexto escolar.

2 MATERIAIS
Papéis com diferentes movimentos descritos.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► O professor deve pedir para os alunos formarem um círculo;
► Cada aluno pega um papel dobrado de dentro de uma caixa que é passada de um em um na roda;
► O papel não deve ser aberto de início;
► Um aluno começa a brincadeira abrindo seu papel e realizando o movimento nele descrito;
► Os demais alunos devem repetir o movimento apresentado pelo colega;
► Assim que todos os alunos estiverem se movimentando, um novo movimento se inicia com 

o colega posicionado à direita daquele que acabou de demonstrar o seu movimento;
► A atividade se encerra quando todos os alunos tiverem demonstrado/realizado no mínimo 

um movimento, sendo que eles poderão realizar um maior número de movimentos, 
de acordo com a disponibilidade de tempo para realização dessa atividade.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: para que haja a participação de alunos com deficiência 
visual será necessário que os movimentos sejam descritos pausadamente e de forma oral ou sejam 
realizados por meio de parceria com outro colega que realizará o movimento em dupla com esse 
aluno. A leitura do papel sorteado pelo aluno com deficiência visual pode ser feita com a ajuda 
do professor ou de outro colega posicionado ao seu lado. Havendo condições e possibilidade, 
o professor pode preparar uma orientação em braile para esse aluno, em específico.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os movimentos sorteados por eles podem ser realizados 
normalmente, mas aqueles que são sorteados pelos colegas serão seguidos de acordo com a sequência 
das demonstrações realizadas pelos colegas, por meio da observação. Em caso de necessidade de 
orientação mais específica, esta poderá ser realizada por escrito ou mesmo por indicação de mímica, 
ou em Libras, de acordo com as condições e a capacidade de compreensão de cada aluno.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: quanto ao 
sorteio e à leitura das atividades na sua vez, esse aluno poderá realizá-los normalmente. Já 
a operacionalização dos movimentos pode ser realizada com adaptações. Caso haja perda 
específica de mobilidade, por exemplo, comprometimento dos membros inferiores, o aluno 
poderá realizar os movimentos sentado ou, nos casos em que haja necessidade de deslocamento, 
o movimento poderá ser realizado com o auxílio de outros colegas ou de cadeira de rodas.
4. Para alunos com deficiência intelectual: por se tratar de atividade simples, é possível que a 
atividade proposta seja realizada sem grandes adaptações para esses alunos. Pode requerer apenas 
auxílio na leitura e operacionalização de algum movimento mais complexo, mas o professor pode 
fazer a demonstração para que o aluno repita o que está vendo, sempre que necessário.

Classe em movimentoENERGIZADOR
1
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1  OBJETIVOS
Associar noções de consciência corporal com ritmos importantes de produção de sons e formular novos 
movimentos que possam ativar a curiosidade e desafiar os alunos na produção de sons e ritmos.

2 MATERIAIS
Cartão amarelo e cartão vermelho.

3 MOVIMENTOS
Movimentos rítmicos, especialmente os de produzir sons batendo 
palmas, batendo pés e mãos em outras partes do corpo.

4 COMO BRINCAR
► O professor deve ter dois cartões que são necessários para essa atividade: um 

vermelho e um amarelo. Estes cartões devem ficar sob a posse do professor;
► Os alunos representarão uma orquestra;
► O professor decide quais movimentos são relacionados com cada cor de cartão e passa as 

orientações para os alunos. Os movimentos serão como ritmos da orquestra. Por exemplo: quando 
o professor erguer o cartão amarelo, os alunos farão um som de batuque (batendo com as mãos no 
peito). Quando ele erguer o cartão vermelho, os alunos farão o som de um prato (batendo palmas, 
por exemplo). A atividade continua até que todos os alunos realizem, no mínimo, três grupos de 
movimentos, podendo realizar um número maior, caso exista tempo previsto para essa atividade.  

Dica: Cartões adicionais que representam novos sons podem ser adicionados e “os 
capitães do dia” podem ser selecionados para levantar esses cartões. Os cartões 
também podem corresponder a sons combinados com movimento.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: os alunos com deficiência visual precisam receber as orientações 
por comando oral. A cada cartão levantado é preciso que eles sejam comunicados e orientados sobre a 
mudança de movimento. Pode ser combinado anteriormente com esses alunos a cor e o movimento a ser 
realizado para eles, inclusive pode ser demonstrado o movimento para que o aluno experimente o mesmo. 
Em seguida, o professor ou o capitão do dia pode falar em voz alta a cor do cartão, pois assim esses alunos 
poderão participar juntamente com os demais. Para que eles sejam capitães do dia, é preciso que exista 
uma identificação em relevo no cartão (preferencialmente em braile) para que possam reconhecer a cor.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os comandos sonoros podem ser substituídos por 
movimentos apenas ou associados e operacionalizados para que eles possam realizar e compreender a 
orientação. Os acordos relacionando à cor dos cartões e aos movimentos equivalentes a cada uma são 
necessários que sejam realizados visualmente, por demonstração prática, por escrito ou em Libras. 
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: o reconhecimento 
das orientações pode ser feito normalmente, em conjunto com os outros alunos ou em parcerias 
com eles. Já os movimentos precisam ser adaptados utilizando-se partes do corpo que sejam 
menos comprometidas ou serem realizados com o auxílio de equipamentos como cadeira de roda 
ou andador, ou ainda com a ajuda de colegas que possam formar duplas nas atividades. 
4. Para alunos com deficiência intelectual: podem ser fornecidas orientações simples e com 
apenas dois cartões para que possam manter a atenção e fazer a relação entre a cor e o movimento 
sem o auxílio de outros. Já com a inserção de diversos cartões, podem ser feitos alguns cartazes 
com as cores e os movimentos relacionados para que possam visualizar e consultar sempre que 
tenham dúvidas, realizando todos os movimentos e/ou sons juntamente com os colegas.

Orquestra dos cartões ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Desenvolver a capacidade de comunicação por meio de gestos e despertar novas possibilidades 
de comunicação e aprendizagem pela comunicação por meio dos movimentos.

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Agachar, movimentos de braços, inclinação de corpo, mímicas em geral.

4 COMO BRINCAR
► A turma é dividida em 3 grupos e cada um deve escolher um representante;
► Cada grupo fica em um canto da sala de aula;
► Os grupos combinam qual animal irão representar (tigre, rato ou 

elefante), sem que os demais grupos percebam a escolha;
► Ao sinal do professor, o representante de cada grupo corre até o local estabelecido e representa 

um dos bichos com gestos e sons. O restante do grupo faz os gestos no local;
► O rato (gesto agachado e encolhido) ganha do elefante (gesto da tromba com o braço), 

que ganha do tigre  (gesto de ataque com o corpo inclinado para frente), que por fim 
ganha do rato. Todos eles devem imitar o som produzido pelo bicho sorteado.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: para que eles possam participar da atividade será necessário 
operacionalizar o movimento ou ainda realizá-lo em parceria com outro colega para que aprendam 
corretamente a movimentação combinada. As combinações em grupos poderão ser feitas e 
esses alunos podem ser também os representantes da turma, mas para advinhar o animal dos 
demais grupos podem ter auxílio visual de outro colega que descreva o movimento para ele.
2. Para alunos com deficiência auditiva: as explicações do movimento e da brincadeira 
podem ser realizadas por escrito, por mímica ou por Libras. Já a realização do jogo pode 
ser feita normalmente por esses alunos, visto que é essencialmente visual. 
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
precisam ser adaptados para adequação à capacidade de mobilidade. É preciso que os 
movimentos sejam combinados de acordo com a possibilidade de todos, para que a equipe 
se adeque. Os alunos com dificuldades de mobilidade podem realizar os movimento também 
com suporte, caso disponíveis e necessários, como cadeira de rodas ou andador.
4. Para  alunos com deficiência intelectual: os movimentos e as regras do jogo precisam 
ser explicados minuciosamente. É importante que sejam feitas relações entre os movimentos 
que serão realizados por eles e os movimentos naturais dos bichos para que a compreensão 
seja mais efetiva. É importante que as explicações sejam curtas e objetivas.

Papel, pedra e tesoura dos bichosENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Criar novos movimentos e ampliar a consciência corporal e a capacidade 
de movimento, ativando assim os aspectos da motricidade.

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► Os alunos formam duplas;
► Na dupla, um aluno fará o papel da imagem e fará vários movimentos dinâmicos. O outro fará 

o papel de espelho e terá que imitar os movimentos realizados pelo colega da dupla;
► Em seguida, os alunos trocam de posição (quem era imagem passa a ser espelho e vice-versa).
Dica: Essa dinâmica pode estender o tempo de aplicação se o professor começar a direcionar os espelhos. 
Primeiro trabalhando movimentos de rosto, depois membros superiores, membros inferiores, todos os 
movimentos e depois trocar os papéis. Incentive os alunos a fazer movimentos ativos e bem criativos.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: os alunos podem participar da atividade como "imagem" (espelho) sem 
qualquer dificuldade. É preciso que eles possam receber as orientações corretas e que alguém seja parceiro na 
identificação da correta realização do movimento do espelho. É importante também possibilitar a realização de 
espelho que pode ser feito com comando visual de quem é a imagem ou mesmo com o uso do tato para que 
os alunos com deficiência visual possam sentir o movimento e repeti-lo, como se fossem um espelho em eco.
2. Para alunos com deficiência auditiva: apenas os comandos precisam ser adaptados, visto que a atividade 
é eminentemente visual e eles conseguem realizá-la normalmente. Os comandos podem ser oferecidos em 
Libras, por escrito ou mesmo por outras mímicas ou utilização de objetos como um espelho, por exemplo.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: esses alunos conseguem 
realizar a brincadeira, tanto como espelho quanto como imagem, bastando apenas que os movimentos 
realizados pela imagem (quando estes forem espelhos) sejam adaptados às suas possibilidades e/ou 
restrições de movimentação. É importante colocar alunos que não tenham restrições de movimento junto 
com esses alunos para que os primeiros possam interagir e compreender as dificuldades do colega.
4. Para alunos  com deficiência intelectual: apenas será necessário que haja uma explicação de forma 
simplificada, podendo inclusive utilizar o espelho real para fazer um paralelo. As orientações precisam ser 
objetivas e pode-se também realizar alguns exemplos para que eles compreendam a essência da brincadeira. 
Após a compreensão, esses alunos poderão realizar normalmente todos os movimentos da atividade.

O espelho ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Identificar diferentes características que marcam alguns grupos da turma, relacionando-
as com as partes do corpo, explorando noções de localização e lateralidade.

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► O professor cita características relacionadas aos alunos. Por exemplo: “E o vento levou... Todos de cabelo preto.”;
► Os alunos que tiverem tais características trocam de lugar entre si, como se fossem levados pelo vento;
► Depois o professor então usa o início “E o vento levou...” Por exemplo: 

todos para a direita (todos se inclinam para a direita);
► O professor repete diversos movimentos orientando os alunos para que se movimentem e para 

que troquem de lugar, identificando a ordem dos movimentos e localização espacial. 

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: será necessário apenas o cuidado com grandes 
movimentações, considerando que esses alunos apresentam dificuldade de se movimentar em 
grandes grupos. Caso haja necessidade destes deslocamentos, os alunos com deficiência visual 
podem ser auxiliados por outros colegas que podem assumir o papel de guia. Quanto à realização dos 
movimentos, é preciso que seja garantido o comando para movimentos que sejam compreendidos 
por eles. Quando o comando se refere a características como cor de cabelo, de roupas ou algo 
mais visual, faz-se necessário que eles estejam cientes ou avisados de suas características.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os movimentos e deslocamentos podem ser realizados 
normalmente, apenas será necessário que os alunos compreendam corretamente os comandos do 
professor. Para isso eles precisam ser visuais, em Libras, por mímicas ou ainda escritos em local visível.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: esses alunos necessitarão 
apenas de adequação dos movimentos para que possam participar da atividade. Vale ressaltar que será 
importante a adequação para todos, ou seja, que os movimentos orientados para toda a turma sejam 
aqueles que todos possam realizar, para que seja fortalecido o sentimento de pertencimento ao grupo.
4. Para alunos  com deficiência intelectual: será necessário garantir a compreensão das regras da 
atividade, por meio de explicações simples,  operacionalizações e repetições. Após a compreensão 
das regras, os comandos precisam ser também compreendidos. A realização das atividades, seja dos 
movimentos ou deslocamentos, pode ser efetivada normalmente. No que se refere ao trabalho com 
a lateralidade, esta atividade pode ser utilizada para incentivar e desenvolver alguns elementos. 

“E o vento levou...”ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Associar sons a determinados movimentos, produzir a consciência corporal e a memorização 
enquanto dançam, e desenvolver a capacidade de concentração enquanto estão como estátua.

2 MATERIAIS
Aparelho de som e músicas diferentes.

3 MOVIMENTOS
Movimentos de expressão corporal associados à dança e aos diferentes ritmos.

4 COMO BRINCAR
► O professor coloca uma música que os alunos gostem;
► Os alunos devem dançar ao som da música;
► Quando o professor parar a música, todos devem ficar em posição de estátua;
► O líder do movimento deve tentar fazer as estátuas se mexerem;
► O aluno que se mexer deixa de ser estátua e se junta àqueles que devem fazer as estátuas se mexerem;
► A dinâmica pode ser repetida quantas vezes o professor desejar.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: eles podem receber as orientações verbalmente e podem 
dançar, sem realizar grandes deslocamentos para garantir que não se machuquem e que não caiam. 
Quando estivem em estado de estátua, é preciso ter o cuidado de avisar que serão incomodados para 
que se mexam, pois assim não serão assustados com o toque de alguém e percam a brincadeira.
2. Para alunos com deficiência auditiva: para estes alunos é preciso que os comandos sejam visuais, 
por Libras ou ainda por escrito. Já no que se refere à atividade, é importante compreender que eles 
precisarão realizá-la descalços (para que sintam a música por meio da vibração do chão), ou ainda, poderá 
ser necessário combinar algum outro comando para que todos fiquem como estátuas. Neste último caso, 
é interessante que todos combinem o mesmo comando para que se fortaleça o sentimento de grupo.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: pode ser utilizada a dança 
adaptada, com utilização de suportes ou não. Quanto às regras, não há necessidade de adaptação 
e também é necessário garantir que ao sinal de parada estejam em uma posição confortável.
4. Para alunos com deficiência intelectual: apenas será necessário garantir a compreensão da atividade, seja 
por operacionalização ou por criação de regras simples e objetivas. A repetição das explicações a cada volta ao 
movimento pode ser necessária, retomando assim todas as orientações para que possam atender corretamente.

Estátua ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Realizar diversos movimentos de dança, formular maneiras de executá-
los e identificar e memorizar os movimentos associados à música.

2 MATERIAIS
Equipamentos de audiovisual, podendo ser um computador que possa tocar CDs e passar vídeos.

3 MOVIMENTOS
Movimentos de expressão corporal por meio da dança, explorando diferentes ritmos.

4 COMO BRINCAR
► O professor fala que está na hora de se remexerem um pouco como 

os animais do desenho animado "Madagascar";
► Coloque a música “Eu me remexo muito” e estimule os alunos a dançar livremente;
► A dinâmica pode se prolongar pelo tempo disponível do professor e da turma.
Dica: Pode ser passado um pequeno vídeo que mostre os animais do 
desenho dançando essa música antes da atividade.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: para que esses alunos possam realizar a atividade será 
necessária a adaptação para uma dança livre. É importante que não sejam seguidos modelos 
e que sejam orientados a se movimentar ao som da música. Poderão realizar as atividades 
normalmente, apenas não conseguirão ver o vídeo, o que pode ser retirado com a presença de 
alunos com deficiência visual, para que possam participar juntamente com todos os demais. 
2. Para alunos com deficiência auditiva: poderão ser apresentadas orientações de forma visual e quanto 
à realização dos movimentos, também podem ser “disparados” por meio de outros comandos que não 
seja a música. Pode-se também deixar que os alunos realizem a atividade descalços (podendo estender 
isto para todos), assim poderão dançar e se expressar a partir do ritmo, sentido na vibração do chão. 
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: eles poderão utilizar a dança 
adaptada, realizando movimentos que sejam possíveis de acordo com as suas limitações. Quanto à 
orientação para as atividades e a ligação entre música e movimento, podem ser realizadas normalmente.
4. Para alunos com deficiência intelectual: será necessário que as orientações das regras sejam 
efetivadas de forma objetiva, mas a realização da atividade não traz dificuldades a esses alunos.

MadagascarENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Desenvolver a atenção concentrada de forma a ativar movimentos no processo de construção das 
aprendizagens, relacionando-os com ações cotidianas e, consequentemente, a uma identidade corporal.

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
O mestre pede que todos imitem seus movimentos de acordo com os comandos. Por exemplo:
► “Estou com frio nos braços”: abraça a si mesmo;
► “Ai que dor! ”: mãos na cabeça;
► “Que coceira na perna! ”: coça as pernas;
► “Abaixar a cabeça”;
► “Bater palmas”;
► “Pular em um pé só”.
Dica: o mestre pode ser o professor ou ele pode combinar formas de 
mudar o mestre e mesclar a participação dos alunos.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos  com deficiência visual: será necessário que os movimentos sejam combinados 
anteriormente e operacionalizadas as orientações, para que compreendam sem a necessidade da visualização 
do movimento. Os comandos precisam ser orais para que esses alunos entendam a atividade como um todo.
2. Para alunos com deficiência auditiva: para esses alunos os comandos precisam ser visuais, por 
Libras, por mímicas ou escritos. Quanto à realização dos movimentos, eles poderão ser realizados 
normalmente, sem que haja qualquer dificuldade ou diferença em relação aos colegas.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos 
precisam ser adaptados de acordo com a mobilidade desses alunos que estão no grupo. Quem 
der os comandos pode orientar movimentos que sejam capazes de serem realizados por todos, 
garantindo assim o sentimento de pertencimento ao grupo. Por exemplo, pode-se orientar 
movimentos que exijam apenas os membros superiores quando se tem cadeirantes na turma.
4. Para alunos com deficiência intelectual: será necessário garantir a operacionalização 
das regras, especialmente por repetição e comandos simples e objetivos. A cada 
mudança de movimento, é importante repetir a regra para que sejam retomadas as 
orientações e esses alunos compreendam corretamente a brincadeira.

Siga o mestre ENERGIZADOR
8



253

1  OBJETIVOS
Desempenhar atividades de consciência corporal e conceituação de lateralidade, dentro e fora.

2 MATERIAIS
Barbante, bambolê, giz ou fita adesiva.

3 MOVIMENTOS
Caminhar e pular.

4 COMO BRINCAR
► O professor faz círculos no chão com barbante, bambolê, giz ou fita adesiva;
► Idêntico ao “morto vivo”, porém dentro = dentro do círculo / fora= fora do círculo;
► As cadeiras devem ser afastadas. A atividade também poderá ser feita fora da sala.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: será necessário que sejam utilizados objetos que 
apresentem facilidade de reconhecimento tátil para delimitar o espaço de estabelecer 
dentro e fora. Os comandos precisam ser compreendidos por eles, que podem ser facilitados 
pela operacionalização dos movimentos. O professor, ou com a ajuda de um colega, pode 
realizar o movimento para que eles possam gravar o deslocamento necessário. 
2. Para alunos com deficiência auditiva: será necessário apenas organizar formas de 
realizar os comandos de maneira clara e objetiva, sem utilizar a linguagem verbal. Podem 
ser adaptados cartões que tenham significado de dentro e fora ou mesmo movimentos 
do professor ou coordenador da atividade que apontam para dentro e fora.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: poderão ser 
adaptados os movimentos para realizar de forma que todos alcancem seus objetivos. De 
uma forma geral, é possível que sejam realizados retirando-se as barreiras para a execução 
do dentro e fora, por exemplo, delimitando o espaço com fita crepe no chão, pois mesmo 
se não forem cadeirantes podem ter algumas dificuldades de se locomover.
4. Para alunos com deficiência intelectual: será importante que os comandos sejam 
realizados de forma objetiva e direta. Os movimentos podem ser realizados sendo solicitado 
que repitam os mesmos para melhor compreensão de qual o movimento que deve ser 
realizado. A demonstração dos comandos também auxilia, pois o aluno assimila a sequência 
e a relação entre dentro e fora, relacionando-os ao comando a que se referem.

Dentro e foraENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Estimular atividades variadas para ativar os alunos, promovendo relações entre 
movimentar-se e parar de acordo com a identificação das regras do jogo.

2 MATERIAIS
Peteca, aparelho de som e música.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► Coloque uma música que os alunos gostem;
► Afaste as cadeiras e oriente-os a ficarem em pequenos círculos;
► Os alunos brincam de peteca enquanto toca a música e devem parar quando a música também parar; 
► Esta atividade deve ser realizada para trabalhar as regras do jogo e a observação destas regras;
► A atividade se encerra quando finalizar o tempo que o professor tiver disponível. Nesse 

período, ele pode alterar os movimentos e as regras a serem atendidas.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: para que esses alunos possam brincar basta combinar 
que a peteca deve ser passada e não jogada, especialmente quando for sua vez. A diminuição 
de movimentos bruscos pode promover a maior participação deles nas atividades.
2. Para alunos com deficiência auditiva: para a participação desses alunos será necessário 
que o comando da música seja substituído ou associado a um comando visual. Por exemplo, 
orientar que os demais alunos se movimentem enquanto está tocando a música e parem 
quando para a música. Assim, o aluno com dificuldade auditiva perceberá visualmente o 
comando ou o professor pode realizar um outro movimento previamente combinado.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: poderão ser exploradas as 
partes do corpo que conseguem se locomover. Em caso de incapacidade de segurar e passar a peteca, 
a atividade pode ser realizada com o auxílio de um colega que assumirá o papel de parceiro e realizará a 
atividade em conjunto. Outra possibilidade é orientar que todos possam realizar as atividades em duplas.
4. Para alunos com deficiência intelectual: será importante operacionalizar a atividade 
e explicar de forma direta e objetiva. A cada parada, é necessário que se retome as 
regras, pois assim será retomada a organização necessária para sua realização. 

Pega peteca ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Desenvolver a capacidade de criar novos movimentos e ampliar o processo de memorização, 
relacionando ao processo de desenvolvimento pessoal e aprendizagem.

2 MATERIAIS
Aparelho de som e música.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► O professor divide os alunos em uma ou mais rodas e coloca uma música;
► Em cada grupo, um aluno começa a atividade fazendo um movimento;
► O próximo aluno à sua esquerda deverá repetir o movimento do colega anterior e criar outro; 

o aluno seguinte deve repetir os dois anteriores e criar o seu, e assim por diante;
► Quando um aluno não conseguir lembrar os movimentos anteriores para repetir, a brincadeira recomeça.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: é importante que os movimentos e as mudanças de acréscimos de 
movimento sejam organizados oralmente. É essencial que se garanta que o comando seja compreendido. 
Os movimentos podem, por exemplo, vir acompanhados de uma narração de como realizá-los.
2. Para alunos com deficiência auditiva: será necessário apenas que os comandos sejam visuais e 
que a realização dos movimentos não esteja vinculada à música. A sequência dos movimentos pode ser 
realizada por esses alunos, apenas não será possível exigir deles articulação ou vinculação com ritmo.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: será necessária a 
adaptação dos movimentos às possibilidades de realização para esses alunos, recomendando 
que os movimentos sejam adaptados para todos os participantes do grupo. Por exemplo, 
se em um grupo tiver alunos com comprometimento dos membros superiores, o grupo de 
alunos deve ser orientado a propor movimentos que envolvam essencialmente os membros 
inferiores e sequências de movimentos que possam ser realizadas por todos.
4. Para alunos com deficiência intelectual: os movimentos precisam ser realizados 
lentamente e repetidos sempre que necessário. A cada parada do grupo, valerá a pena 
retomar as orientações gerais da atividade e específicas quanto aos movimentos. 

ImitaçãoENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Organizar conceitos associados a movimentos e às partes do corpo, de forma 
que os alunos passem os balões de acordo com os comandos. 

2 MATERIAIS
Bexigas.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, girar, alongar e jogar.

4 COMO BRINCAR
► Forme duas ou três colunas de alunos;
► Entregue uma bexiga cheia para os alunos que são os primeiros das filas;
► Ao sinal do professor, os alunos devem passar a bexiga por cima da cabeça;
► Chegando ao último aluno a bexiga deve voltar, passando por baixo das pernas;
► Quando a bexiga retornar ao primeiro da fila, esse aluno deve estourar a bexiga;
► Repita a atividade algumas vezes.
Dica: o professor pode modificar e dificultar a atividade deixando os alunos modificarem 
o movimento, oferecendo comandos de acordo com a mudança de alunos (agora por 
cima... agora por baixo... agora para a esquerda... agora para a direita... etc.). 

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: será necessária apenas a organização da fila de forma correta 
e a operacionalização de alguns movimentos para que esses alunos compreendam a forma correta de 
realização dos mesmos. Eles poderão ficar em qualquer lugar da fila e também poderão passar a bexiga 
em qualquer posição, desde que alguns comandos verbais sejam combinados anteriormente.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os comandos precisarão ser combinados de forma 
visual ou em Libras. As orientações para a realização dos movimentos precisam garantir que 
o mesmo seja executado, inclusive pode-se sugerir que sejam realizados em conjunto com 
o orientador do trabalho para garantir a sua verdadeira compreensão.  Esses alunos também 
podem ocupar qualquer lugar na fila, apenas ressaltando que precisam ser combinados alguns 
comandos quando a bola volta de trás, visto que não está no campo visual do mesmo.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos precisarão 
ser adaptados de acordo com as possibilidades desses alunos. Caso sejam cadeirantes, eles podem ser 
realizados ao lado da cadeira, e caso não sejam cadeirantes e tenham dificuldades para permanecer de pé 
ou se equilibrar, as passagens podem ser combinadas com movimentos diferentes na ida e na volta da 
bexiga, como, por exemplo, passar para trás com a mão esquerda ou com apenas uma mão e para a frente 
com a direita ou com as duas mãos. Precisa apenas garantir que todos tenham a capacidade de realização.
4. Para alunos com deficiência intelectual: os comandos precisam ser operacionalizados e repetidos a 
cada parada de tempo ou reinício da atividade. As ordens precisam ser claras e objetivas e os comandos 
simplificados.

Por cima e por baixo ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Identificar partes do corpo e respeitar as regras do jogo, desenvolvendo a relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento integral (cognição, motricidade e afetividade).

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar, pular e jogar.

4 COMO BRINCAR
► Organize os alunos em círculos e comece a cantar: 1, 2, 3, Laranja da 

China. Vou transformar (em 4, 5, 6) vocês em ímã; 
► Ao final da música todos os alunos se transformam em ímã e devem grudar com o colega que está à sua 

direita a parte do corpo estipulada pelo professor. Por exemplo: o professor fala pé com pé, os alunos 
deverão grudar seus pés. Cabeça com cabeça, os ímãs grudam suas cabeças, e assim por diante. 

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: as atividades de música e movimentos podem ser realizadas 
normalmente por esses alunos, em conjunto com os outros. Precisarão apenas de orientação nos 
deslocamentos e combinação antecipada em relação às formas de se unir aos colegas, formando parceiros 
de atividades que auxiliem esses alunos com deficiência visual na realização dos movimentos em duplas.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os comandos precisam ser adaptados para comandos 
visuais. A música pode ser cantada em Libras, ensaiada anteriormente com todos os alunos 
para que possam realizar de forma adaptada e para que todos possam participar igualmente. 
Quanto aos movimentos e aos comandos em grupo, eles podem realizar todas as tarefas.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: as tarefas 
podem ser compreendidas e realizadas normalmente com outros alunos, apenas os tipos de 
movimentos e deslocamentos precisam ser adaptados para que possam ser realizados de 
acordo com as limitações desses alunos. Podem ser utilizados movimentos que priorizem as 
ações de membros superiores ou inferiores, de acordo com as possibilidades de todos.
4. Para alunos com deficiência intelectual: as atividades precisam ser organizadas e orientadas 
de forma clara e objetiva, com movimentos vagarosos e realizados de forma curta. A cada parada da 
música ou da atividade, é importante que sejam retomadas as orientações para que sejam assimiladas. 
Sempre que necessário, é importante que as orientações sejam repetidas e que os movimentos 
sejam demonstrados para que esses alunos compreendam as regras e os comandos da atividade.

Laranja da ChinaENERGIZADOR
13
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1  OBJETIVOS
Revisar conhecimentos sobre o folclore brasileiro e associar os personagens 
com determinados movimentos característicos a eles.

2 MATERIAIS
Giz ou fita adesiva.

3 MOVIMENTOS
Pular.

4 COMO BRINCAR
► O professor deve formar dois grupos com o mesmo número de alunos; 
► Traçar duas linhas paralelas e distantes no chão com giz ou fita adesiva: uma de chegada 

e outra de partida. Um participante de cada grupo competirá de cada vez;
► Dado o sinal, os alunos devem pular como saci em um pé só até a linha de chegada e 

retornar para o fim da fila. Vence o grupo que completar a corrida primeiro;
► Ao término da atividade, o professor apresentará à turma o saci e outros personagens do folclore brasileiro. 

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: as atividades poderão ser realizadas normalmente com 
comandos e orientações verbais. Os movimentos também poderão ser adaptados, visto que pular 
em um pé só, em determinada direção e sem a visão, pode ser uma atividade difícil para um aluno 
com esta deficiência em algumas faixas etárias. Eles poderão realizar seus deslocamentos de outras 
formas. Poderão também ser combinadas com todas as atividades de uma única forma, sem que 
haja diferenciação; assim pode ser reforçado o sentimento de pertencimento ao grupo.
2. Para alunos com deficiência auditiva: os movimentos e os deslocamentos podem ser realizados 
normalmente, apenas será necessário que sejam combinados formatos diferenciados para que 
esses alunos possam compreender as orientações. Sugere-se que os comandos e as mudanças ou 
discussões sobre o folclore sejam oferecidas de forma visual, preferencialmente em Libras.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: os movimentos e 
deslocamentos precisam ser adaptados para que possam ser realizados de acordo com as possibilidades 
dos alunos com deficiência que estão na turma. A orientação quanto aos movimentos pode ser 
modificada para todos os alunos para que se possa ampliar o sentimento de pertencimento ao grupo.
4. Para alunos com deficiência intelectual: será importante que haja uma operacionalização, 
com orientações simples e objetivas a cada parte da tarefa. Quanto aos movimentos, 
eles poderão ser realizados sem problemas, mas vale lembrar que as orientações 
devem ser simplificadas e a cada mudança de ação devem ser repetidas.

Corrida dos sacis ENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Desenvolver movimentos diferentes e agilidade na fuga (quando 
forem ratos) e na captura (quando se tornam gatos).

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr, girar, alongar e pular.

4 COMO BRINCAR
► O professor deve afastar as carteiras;
► Um aluno fará o papel de gato e os demais farão o papel de ratinhos. A escolha ficará a critério do professor;
► O gato deverá permanecer com os braços esticados para frente;
► Os ratinhos fugitivos deverão cruzar os braços na altura do peito;
► Ao sinal do professor, todos se movimentam, sem correr, pelo espaço com os olhos fechados, inclusive o gato;
► O gato terá que pegar os ratinhos  tocando em seus ombros. Ao ser pego, o ratinho deverá 

emitir um som de rato e virar gato, aumentando assim o número de gatos pegadores;
► A brincadeira termina quando todos virarem gatos.
Dica: O professor pode aplicar este Energizador no pátio ou quadra, se desejar.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: as orientações precisarão ser passadas de forma clara e 
objetiva, de forma a criar comandos que possam facilitar a participação. A atividade poderá promover 
um sentimento maior de pertencimento ao grupo visto que a proposta é que todos possam andar 
de olhos fechados e viver a experiência de movimentar-se sem a visão. Como os movimentos serão 
realizados de maneira coordenada e sem correr, esses alunos poderão participar normalmente.
2. Para alunos com deficiência auditiva: para eles as atividades de olhos fechados podem ser mais 
difíceis ou até impossíveis. Por isso criar parcerias ou trabalhar com formas diferentes de combinados e de 
olhos abertos poderá ser necessário. Combinar acordo para que todos possam andar de olhos abertos ou 
que todos possam combinar atividades diferenciadas de movimentos auxilia na realização da atividade.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: será necessário garantir que 
realmente não existam deslocamentos bruscos, podendo inclusive adaptar alguns movimentos para que 
esses alunos possam participar. A dificuldade de deslocamento poderá ser amenizada para que eles possam 
participar. Os movimentos poderão ser adaptados para que realizem corretamente as ações combinadas. 
4.  Para alunos com deficiência intelectual: as atividades de movimento e deslocamento poderão 
ser realizadas normalmente, apenas será necessário que as regras sejam constantemente retomadas a 
fim de que possam relembrar e realizar corretamente. As orientações precisam ser claras e objetivas. 

Pega-pega gato e ratoENERGIZADOR
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1  OBJETIVOS
Imitação e atenção concentrada ao desenrolar da história.

2 MATERIAIS
Nenhum.

3 MOVIMENTOS
Caminhar, correr e pular.

4 COMO BRINCAR
► O professor divide a turma em dois grupos: ratos e leões; 
► Ao contar a história, pede para que os alunos realizem os movimentos relacionados 

aos seus respectivos animais quando estes forem citados na história;
► Exemplo de história: “Certo dia o rato saiu da toca correndo e muito assustado, pois queria fugir do gato. 

No caminho o rato encontrou o leão, levou um grande susto e começou a tremer. O rei dos animais 
(leão), vendo o ratinho tão nervoso, não lhe fez mal nenhum e deixou que ele seguisse seu caminho. 
Um dia o leão estava caminhando e ficou preso em uma armadilha. Por mais que movimentasse 
o corpo, não conseguia sair. Fez força, rugiu furioso, mas de nada adiantou. O rato que naquele dia 
passava por ali, viu o desespero do amigo e resolveu roer as cordas da rede com muita paciência. 
Quando terminou estava cansado, mas muito feliz então começou a dar pulos de alegria. Saltou tanto 
que começou novamente a ficar cansado. Tão cansado que mal conseguia respirar e respirava bem 
devagar. O leão, vendo-se livre, agradeceu ao ratinho e prometeram ser amigos para sempre. ”

DICA: Caso não tenha muito espaço em sala, peça aos alunos para correrem ou caminharem no mesmo 
lugar quando esses animais forem citados ou podem optar por realizar a atividade fora da sala de aula.

5 ADAPTAÇÕES PARA TODOS
1. Para alunos com deficiência visual: as ações devem ser explicadas verbalmente. Será 
necessário que os alunos com deficiência visual possam realizar atividades fáceis, em parceria 
com outros colegas ou ainda que possam escutar a história anteriormente, bem como realizar 
cada movimento anteriormente ao início da atividade para que possam criar memória sensorial 
dos mesmos.  Quando escutarem a história em momentos subsequentes, poderão compreendê-
la melhor, permitindo-lhes participar normalmente com os demais da atividade.
2. Para alunos com deficiência auditiva: por se tratar de uma história que será lida, as adaptações para a 
Libras ou outros comandos combinados anteriormente poderão ser utilizados. Quanto aos movimentos e às 
atividades de deslocamento, eles podem realizar normalmente, apenas precisam da adaptação visual para a 
história e para os comandos e orientações que serão apresentadas para a compreensão e realização da tarefa.
3. Para alunos com deficiência física ou com problemas de mobilidade: como se trata de uma 
história e não existe a necessidade de realização de movimentos padronizados, pode-se adaptar os 
movimentos e deslocamentos à realização diante das possibilidades dos alunos com dificuldade de 
mobilidade ou realização de atividades em conjunto/parcerias com outro colega. Eles podem, por 
exemplo, representar algum animal ou personagem da história que se desloque de cadeira de rodas ou 
em conjunto com colegas, ou ainda que realizem movimentos apenas com os membros superiores. 
4. Para alunos com deficiência intelectual: as atividades de movimento e deslocamento podem 
ser realizadas normalmente sem a necessidade de adaptação, mas a história e as regras da mesma 
precisam ser retomadas a todo momento, inclusive é importante que se combine anteriormente alguns 
comandos para que possam realizar os movimentos e sejam incentivados por outros colegas.

Uma história animada ENERGIZADOR
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C A D E R N O  D I D Á T I C O

N A  S A L A  D E  A U L A

escolas
ativas

Os diferentes sistemas de desenvolvimento humano - físico, social, 
emocional e cognitivo - operam estreitamente ligados entre si. Por 
isso, para uma aprendizagem completa, é necessário considerar 
o ser humano na sua integralidade. A atividade física, além de 
facilitar a disposição para aprender, desenvolve a comunicação, a 
confiança e a capacidade de interação social, possibilitando novas 
formas de pensar e construir o conhecimento. Partindo dessas 
premissas, esta publicação apresenta a metodologia “Escolas Ativas 
– na sala de aula”, que oferece ao professor do Primeiro Ciclo do 
Ensino Fundamental formas de inserir o movimento nas práticas 
educativas, auxiliando o processo de ensino-aprendizado de forma 
multidisciplinar e tornando as aulas mais divertidas.


