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• Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor 
ou já com certa autonomia, gêneros de 
todos os campos de atuação, conside-
rando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização a sua finalidade.
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PARTIDA

LEIA, COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR(A), AS CAPAS ABAIXO. TODAS TRAZEM INFORMAÇÕES IMPORTANTES, QUE 
PODEM LHE INTERESSAR.
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Depois de ler as capas dos livros e do diário de classe, oral e coletivamente, você e 
seus colegas vão conversar sobre as perguntas a seguir.

• Você sabe o que é um diário? Para que ele serve? Você tem um? Você   
deixa alguém ler seu diário? Por quê? Seu professor tem um diário?

• E diário de classe, você sabe o que significa? Para que serve? Quem o   
utiliza? Com que finalidade? Você já viu um? Onde?

QUEM SABE DIZ

Atividade 1

OBSERVE O QUADRO ABAIXO.
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AGORA, ORAL E COLETIVAMENTE, VOCÊ E SEUS COLEGAS VÃO DESCOBRIR QUAIS INFORMAÇÕES CONSTAM DE UM 
DIÁRIO DE CLASSE, RESPONDENDO ÀS PERGUNTAS A SEGUIR.

1. VOCÊ SABE O QUE É TURNO, SÉRIE, TURMA, ANO? ESSAS INFORMAÇÕES SÃO IMPORTANTES? PARA QUE ELAS SER-
VEM?

2. OBSERVE NOVAMENTE A COLUNA DA DIREITA. VOCÊ SABERIA DIZER POR QUE ESSA LISTA FAZ PARTE DO DIÁRIO DE 
CLASSE?

3. ESSA LISTA PODERIA FAZER PARTE DE QUALQUER DIÁRIO DE CLASSE? POR QUÊ?

4. E OS NOMES DA LISTA, PODEM APARECER EM OUTRAS LISTAS, EM OUTROS DIÁRIOS DE CLASSE? POR QUÊ?

5. SEU NOME APARECE NESSA LISTA? HÁ NA LISTA ALGUM NOME QUE COMECE COM A MESMA LETRA DO SEU NOME? 
E COM A ÚLTIMA?

VOCÊ VAI RECEBER DO(A) PROFESSOR(A) UMA FOLHA COM AS INFORMAÇÕES DO DIÁRIO DE CLASSE DA SUA TUR-
MA.

DEPOIS, EM DUPLA E COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR(A), VOCÊ VAI RESPONDER ÀS PERGUNTAS.

DIÁRIO DE CLASSE DA MINHA TURMA

1. COPIE AS INFORMAÇÕES QUE HÁ NESSE DIÁRIO SOBRE:

2. O QUE VOCÊ PODE PERCEBER DEPOIS DE IDENTIFICAR ESSAS INFORMAÇÕES? ESSE DIÁRIO DE CLASSE DIZ RESPEI-
TO À SUA TURMA?

3. LEIA NOVAMENTE, COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR(A), A LISTA DE NOMES DO DIÁRIO DE CLASSE DA SUA TURMA.

A) PASSE UM TRAÇO EMBAIXO DO SEU NOME. 

B) MARQUE COM UM X OS NOMES QUE COMEÇAM COM A LETRA A. 

C) PINTE DE AMARELO OS NOMES QUE COMEÇAM COM A MESMA LETRA DO SEU.

D) PINTE DE AZUL OS NOMES QUE TERMINAM COM A MESMA LETRA DO SEU NOME.

E) CIRCULE OS NOMES QUE TÊM O MESMO NÚMERO DE LETRAS DO SEU.

F) PINTE DE VERDE OS NOMES DE MENINAS QUE COMEÇAM COM A MESMA LETRA DO SEU NOME.

G) AGORA, ESCREVA OS NOMES DE MENINOS QUE COMEÇAM COM A MESMA LETRA DO SEU NOME, SE HOUVER.

Turno

Série

Turma

Ano

Atividade 2
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ESCOLHA ALGUNS NOMES DA LISTA DE NOMES DOS ALUNOS DA SUA CLASSE E COPIE-OS NA CARTELA ABAIXO. 
APENAS UM NOME EM CADA QUADRADINHO. DEPOIS, O(A) PROFESSOR(A) IRÁ ´CANTAR` OS NOMES.

ANTES DE COMEÇAR, O(A) PROFESSOR(A) VAI EXPLICAR AS REGRAS DO JOGO. DIVIRTA-SE!

A) QUEM PREENCHEU A CARTELA PRIMEIRO?

B) QUAIS NOMES ESTÃO NA CARTELA VENCEDORA?

C) QUAIS NOMES DA SUA CARTELA FORAM SORTEADOS?

D) QUAIS NOMES SOBRARAM NA SUA CARTELA?

Bingo de nomes

Atividade 3
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ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSSOR

Professor, o trabalho com o diário de classe permitirá que o aluno continue a refletir sobre a escrita a partir de nomes 
e a pensar o alfabeto como um conjunto de letras cuja ordem é comumente utilizada na construção de diferentes gêneros 
textuais que circulam socialmente, o que torna o aprendizado da ordem alfabética, ao mesmo tempo, uma necessidade e 
um conteúdo contextualizado.

PONTO DE PARTIDA

A leitura das capas dos livros e do diário de classe é estratégia usada para o reconhecimento das palavras, principal-
mente para a ocorrência da palavra diário. É importante que o aluno reflita sobre o significado da palavra, em que contex-
tos ela aparece etc.

Nas capas, ainda, o reconhecimento dos nomes próprios Pilar e Serafina. Os complementos ... de Pilar, ...da Serafina, ... 
de classe. O que isso quer dizer quando aparecem ao lado da palavra diário?

Essa mobilização de conhecimentos prévios é importante para eles compreenderem, nas atividades seguintes, a lista de 
nomes tendo como suporte/portador de textos o diário de classe.

QUEM SABE DIZ

O que se propõe com o Quem sabe diz é a contextualização do trabalho com nomes e a mobilização dos conhecimen-
tos prévios dos alunos a fim de que eles possam antecipar ideias a respeito do assunto. Como a atividade é feita oralmen-
te, coordenada pelo(a) professor(a), possibilita aos alunos o desenvolvimento de habilidades relativas à oralidade, como 
ouvir com atenção, fazer perguntas a respeito do assunto tratado, respeitar os turnos de fala etc..

ATIVIDADE 1

O objetivo da Atividade 1 é o de permitir que os alunos discutam o que é e para que serve um diário de classe, a partir 
de um modelo que não é o de sua classe. Se possível, leve um modelo em branco de um diário de classe da escola a fim de 
que os alunos possam manuseá-lo.

Quanto às questões propostas na atividade, sugere-se que sejam realizadas oral e coletivamente. Reproduza o quadro 
na lousa ou apresente-o em PowerPoint, se possível e/ou necessário.

É importante que os alunos percebam que essa lista tem relação com as informações da capa do diário. Juntos, esses 
nomes compõem uma turma que é única e que possui, na escola, um instrumento de registro de suas atividades.

É fundamental que se discuta, também, os critérios de organização dessas listas os quais podem se repetir ou ser dife-
rentes em outras listas.

Exemplos de questionamentos a serem feitos: Por que os nomes desta lista podem aparecer em outras, de outras 
classes? Por que, por exemplo, os nomes Camila e Murilo podem aparecer na lista de outra classe? E Bárbara Costa e Vítor 
Lopes podem aparecer na lista de outra classe? Que relação existe entre Bárbara X Costa e Vítor X Lopes?

É preciso fazer o aluno refletir sobre o fato de que é o sobrenome da pessoa que determina, por exemplo, porque Camila 
Ortiz vem antes de Camila Silva. Além, é claro, de ser um fator de identificação pessoal quando os primeiros nomes são 
iguais.

ATIVIDADE 2

Professor, entregue a atividade aos alunos depois de devidamente preenchida, com os dados da turma. Depois, sugere-
-se que a classe seja organizada em pequenos grupos de no máximo cinco alunos considerando-se as hipóteses de escrita 
de cada um.
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Proponha a leitura do texto. Deixe que os próprios componentes dos grupos definam como farão a leitura: cada um lê, 
um lê para os outros etc. Durante o tempo em que os alunos estiverem executando a atividade, circule pela classe a fim de 
verificar como os alunos estão lendo: o que leem, que informações mais chamam a atenção deles.

Após a leitura, proponha algumas questões que permitam uma discussão sobre o que leram: sobre o que fala o texto 
que vocês leram? Vocês já leram esse texto antes? Onde? Vocês encontraram o próprio nome no texto? Por que o nome de 
vocês consta desta lista?... As questões propostas continuam explorando o suporte/portador (diário de classe), sua função 
e a relação desse suporte com os alunos.

Em seguida, solicite que, em duplas, os alunos façam as tarefas de escrita, nas quais poderão refletir sobre a escrita de 
dados de identificação de uma classe, do próprio nome, do nome dos colegas. As crianças poderão perceber as unidades 
componentes das palavras (letras) e algumas características das mesmas como: variação interna, caráter combinatório, 
estabilidade.

Circule pela sala observando as ações dos alunos e peça para alguns lerem os nomes que estão marcando. Esse é um 
bom momento para você promover a observação do estabelecimento da correspondência entre as partes do oral e do 
escrito, afinal os nomes desta lista são conhecidos de memória.

O objetivo é que os alunos construam conhecimentos sobre as formas de registro da escrita nesse gênero de texto e, 
também, sobre os procedimentos de leitura, relacionando informações e atentando para alguns aspectos da linguagem: o 
que escrever; como se escreve; onde se escreve; como se escreve; como a ordem alfabética determina a ordenação das 
informações no interior do texto em questão; quais os procedimentos necessários para a localização dos dados que se 
procura etc..

É importante chamar a atenção, ainda, para o fato de que quando a escrita do próprio nome se torna um modelo está-
vel, constitui fonte essencial de informação, pois o aluno recorre a ele para checar suas hipóteses. Por isso, acompanhar de 
que modo o aluno constrói esse modelo nos ajuda a compreender melhor as dificuldades a serem superadas em relação a 
todas as outras palavras, já que as generalizações ocorrem.

ATIVIDADE 3

A proposta do Bingo de Nomes é complementar ao trabalho de leitura das listas; primeiro pela seleção dos nomes que 
constarão da cartela; depois, pela associação que precisarão fazer entre oral e escrito.

Do jogo, também, sairá mais uma reflexão orientada pelas questões, quando, então, o aluno terá que fazer a verificação: 
reconhecendo nomes, comparando-os etc.
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