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❑O material contempla cinco sequências de Língua Portuguesa 

e três de Matemática. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1 – RELATOS PESSOAIS: DANDO 

VOZ AOS SENTIMENTOS 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2 – QUADRINHAS E CANTIGAS DO 

NOSSO POVO

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 – AVISOS E RECADOS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4 – JORNAL FALADO: VOZ QUE 

INFORMA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 5 – TRADIÇÕES POPULARES: 

CONTOS E CORDÉIS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1 – APRENDENDO 

MATEMÁTICA COM OS AMIGOS 1

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2 – APRENDENDO 

MATEMÁTICA COM OS AMIGOS 2

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 – AMPLIANDO OS 

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 



AULAS

1.Relatos de uma notícia

2.Entendendo melhor os relatos 

3.Identificando informações nas narrativas pessoais 

4.Interpretando os relatos das imagens 

5.Traduzindo imagens em palavras 

6.Respondendo uma carta pessoal

7.Planejando nosso relato pessoal 

8.Produzindo nosso relato pessoal 

9. Revisando nosso relato pessoal 

10.É hora de divulgar seus relatos!

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  1 



AULAS

1.O que são cantigas e quadrinhas populares? 

2.Cantigas e quadrinhas que navegam pelo mar

3.Do que são feitas as cantigas?

4.Do que são feitas as quadrinhas?

5.Revisando quadrinhas 

6.Jogando quadrinhas em cantigas

7.Pesquisando quadrinhas e cantigas pelo BRASIL

8.Registrando e organizando a pesquisa 

9. Planejando a divulgação do mapa de quadrinhas e cantigas

10.Divulgação do mapa de quadrinhas e cantigas do nosso povo

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2



AULAS

1.Carta ou recado?

2.Entendendo melhor os recados

3.Escrevendo e respondendo a recados 

4.Os recados que antecedem as mensagens

5.Conhecendo mais sobre os avisos 

6.Lendo e compreendendo um recado

7.Planejando o mural de avisos e recados 

8.Construindo o mural de avisos e recados PARTE I

9. Construindo o mural de avisos e recados PARTE 2

10.Edição e divulgação: É hora de celebrar!

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3



AULAS

1.O que é um jornal falado?

2.Compreender melhor um telejornal

3.Vamos conhecer o personagem da notícia?

4.Comparar relatos pessoais em uma entrevista e uma notícia 

5.Transformar um relato pessoal em notícia

6.Transformar um jornal falado em jornal escrito 

7. Planejar uma notícia

8.Escrita da notícia 

9. Revisar a notícia para produzir o jornal falado 

10.Produção do jornal falado: de criança para criança 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4



AULAS

1.Ler para saber mais sobre contos 

2.Lendo um conto para aumentar um ponto 

3.Conhecendo melhor o personagem 

4.Ler para saber mais sobre o cordel 

5.Cantando e rimando contos 

6.Produzindo um cordel coletivo

7. Fazendo rimas e contando histórias

8.João e Maria em uma nova versão PARTE I

9. João e Maria em uma nova versão PARTE II

10.Sarau de contos e cordéis 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 5



MATEMÁTICA 

SEQUÊNCIA 1 – APRENDENDO MATEMÁTICA 

1. Comparação de quantidades de clipes 

2. A composição e a decomposição dos números  

3. Realizando operações de adição e subtração 

4. Super – heróis e vestidos de boneca

5. Número de alunos dos terceiros anos 

6.As cartelas com adições e subtrações 

7. Bolinhas de gude 

8.Movimentação na sala de aula 

9.Composição e decomposição de números 

10.Régua e fita métrica 



MATEMÁTICA 

SEQUÊNCIA 2 – APRENDENDO MATEMÁTICA 

1. As sequências de botões 

2. Os diferentes formatos dos objetos 

3. A escrita dos números 

4. Resolvendo problemas com figurinhas 

5. Lendo horas em diferentes relógios 

6.O comprimento das pernas das calças 

7.A coleção de tampinhas do 3 ano C 

8.Resolvendo Problemas com bolinhas de gude 

9.A coleção de tampinhas 

10.Outros problemas com bolinhas de gude



MATEMÁTICA 

SEQUÊNCIA 3 – AMPLIANDO OS CONHECIMENTOS 

1. Quais são as chances?

2. Descrevendo uma regularidade na sequência 

3. Comprando sorvetes 

4. Os sorvetes mais vendidos 

5. As medidas e os instrumentos de medida 

6.Os brinquedos e seus formatos 

7. A coleção de tampinhas do 3º ano 

8.Resolver problemas que envolvem quantidade de lápis de cor

9.Relógio analógico e relógio digital 

10.Divisões com o lápis de cor 


