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Há escolas que são gaiolas e há escolas que são 
asas. Escolas que são gaiolas existem para que os 
pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 
engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. Escolas que são 
asas não amam pássaros engaiolados. O que elas 
amam são pássaros em voo. Existem para dar aos 
pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso 
elas não podem fazer, porque o voo já nasce 
dentro dos pássaros. O voo não pode ser 
ensinado. Só pode ser encorajado.  

Rubem Alves 



RESUMO 
 

BUROCK, Neuzilene Ferreira Nascimento. Cantando também se aprende: As 
contribuições das canções no processo de alfabetização. 2017. 161 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 
 
O presente trabalho apresenta as contribuições e experiências de uma proposta 
interdisciplinar na alfabetização fazendo o uso de canções como recurso pedagógico ao 
envolver os educandos em situações prazerosas, contextualizadas e significativas que 
exploram a construção do conhecimento e seu desenvolvimento integral. Foi desenvolvido 
na turma 101 da Escola Municipal Marechal Floriano Peixoto - situada no município de 
Duque de Caxias. Buscou-se responder as seguintes perguntas: Trazer a canção como 
instrumento de auxílio à alfabetização ajuda a desenvolver a sensibilidade, a criatividade, o 
raciocínio, a socialização, entre outros - fazendo com que as crianças aprendam com mais 
facilidade e ampliem seu conhecimento para além da escrita e leitura? É possível alfabetizar 
desenvolvendo um trabalho de forma interdisciplinar utilizando canções? A motivação para 
este trabalho surgiu de minha aspiração em relação à necessidade de realizar uma 
alfabetização que proporcionasse aos alunos aprenderem mais e de forma prazerosa e 
lúdica, bem como me distanciar de uma prática que inclui atividades repetitivas e mecânicas 
com o intuito de contribuir para uma aprendizagem expressiva aproveitando o contexto que 
já faz parte do interesse de meus alunos. Teve como objetivo tornar o processo de 
alfabetização mais aprazível e relevante, desenvolver o hábito de leitura e produção textual 
a partir de canções infantis como instrumento instigador e assim promover o 
desenvolvimento de capacidades necessárias à leitura com fluência e compreensão através 
da articulação de diferentes áreas do conhecimento no processo de alfabetização. Para a 
fundamentação desse trabalho destacamos alguns teóricos como: Soares (2010), Ferreiro 
(1996), Fazenda (2011), Freire (2007) e Sekeff (2006). A metodologia tem uma abordagem 
qualitativa com olhar interpretativo inspirada em alguns elementos da Pesquisa-ação. Foram 
geradas atividades tendo como ponto de partida as canções, contextualizando e 
contemplando de forma interdisciplinar conteúdos e conceitos, desenvolvendo aulas mais 
produtivas, cativantes, que despertaram o interesse dos alunos e ampliaram suas 
percepções do mundo que vivem, proporcionando-lhes maior autonomia, um novo olhar e 
um novo sentido para a leitura e escrita. Os educandos participaram de forma ativa nesse 
trabalho e sentiram-se parte do processo, no qual seus interesses, além de suas motivações 
e gostos por canções foram considerados e respeitados. Dessa forma, espero que este 
trabalho contribua para as discussões que existem sobre alfabetização e possa promover 
reflexões no campo educacional para que se tenham novos olhares para a educação e que 
colabore para um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, prazeroso e lúdico 
para nossos alunos.   
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Canção. Alfabetização. Ensino-aprendizagem. Interdisciplinaridade. 
Música. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho busca compartilhar algumas contribuições e experiências 

que as práticas pedagógicas desenvolvidas a partir da utilização de canções trazem 

para o processo de alfabetização de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental na 

Escola Municipal Marechal Floriano Peixoto em que atuo como docente, sendo o 

trabalho realizado a partir de experiências vivenciadas no Programa de Residência 

Docente (PRD) do Colégio Pedro II no ano de 2016.  

 A Escola Municipal Marechal Floriano Peixoto está localizada no terceiro 

distrito do município de Duque de Caxias, no bairro de Parada Angélica. Atende a 

população de uma camada popular economicamente desfavorecida oriunda de uma 

comunidade localizada nas imediações da escola e funciona em dois turnos – 

manhã e tarde. Compreende o atendimento da Educação Infantil e primeiro 

segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).  A turma que leciono possui 23 

alunos contendo 07 meninas e 16 meninos. 

 Iniciei o trabalho como docente nesta escola no ano de 2016, quando assumi 

matrícula no município de Duque de Caxias, mas já atuo como docente desde o ano 

de 2012 nos municípios de Magé e Belford Roxo, sempre em turmas de 

alfabetização do 1º ao 3º ano e também na Educação Infantil em outros anos. 

 Confesso que o trabalho com alfabetização me encanta e estimula a 

pesquisar e buscar novas formações para que possa melhorar minha prática 

enquanto professora alfabetizadora e proporcionar aos meus alunos uma 

aprendizagem mais significativa e estimulante, buscando sempre a reflexão teórica e 

reelaboração de minhas técnicas, entendendo a escola como um espaço de 

permanente construção, desconstrução e reconstrução. 

 Logo nos primeiros dias letivos do ano percebi uma enorme dificuldade de 

concentração da turma e uma grande agitação. A maioria dos alunos já havia 

cursado a Educação Infantil na mesma escola, no entanto, apresentavam 

dificuldades de adaptação nesta nova etapa de ensino e voltavam sua atenção para 

brincadeiras e descontrações na maior parte do tempo. Em relação à aprendizagem 

de conteúdos, alguns conheciam as letras do alfabeto e numerais até 10, um 

número elevado somente as vogais e alguns somente cores e numerais até 5. Com 

o diagnóstico de escrita realizado inicialmente pude perceber que todos 
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encontravam-se no nível pré-silábico1.  

 Este diagnóstico permite identificar quais hipóteses sobre a língua escrita as 

crianças têm, possibilita uma avaliação e acompanhamento dos avanços na 

aquisição da base alfabética e a definição e adequação do planejamento das aulas 

de acordo com as necessidades de aprendizagem, permitindo ao professor 

organizar intervenções adequadas à diversidade de saberes da turma.  

 Iniciei o trabalho voltado para a socialização e interação buscando suscitar 

nos alunos o interesse pelas atividades desenvolvidas e a organização de uma 

rotina pré-combinada. O trabalho surtiu efeito e no atual momento a turma possui 

maior interação e concentração, compreendendo que existem momentos em que é 

possível realizar brincadeiras e descontrações e momentos em que são necessárias 

a atenção e concentração para o desenvolvimento de atividades, mesmo as que são 

realizadas através de brincadeiras e jogos atuando de forma lúdica. 

 Dando continuidade ao trabalho, havia a necessidade de realizar um 

planejamento de atividades que buscasse garantir a alfabetização das crianças na 

perspectiva do letramento e da integração entre diferentes componentes curriculares 

e que, de modo articulado, atendesse a princípios didáticos gerais buscando uma 

temática que fosse relevante para a vida das crianças, valorizando desta forma seus 

conhecimentos prévios e promovendo situações de interação propícias à 

aprendizagem, além de favorecer a combinação dos conhecimentos e a 

diversificação das estratégias pedagógicas. 

 A questão da alfabetização, sendo um dos objetivos principais do 

desenvolvimento do trabalho no 1º ano do Ensino Fundamental, se torna essencial e 

condição principal para o desenvolvimento e atuação do cidadão na sociedade atual, 

a qual exige do sujeito que além de ler e escrever também domine as práticas de 

leitura e escrita que vão além de decodificar signos. É preciso saber fazer uso da 

leitura e da escrita no seu dia a dia, exercendo sua função social:     iz     “  i u   

de mundo” 2. Essa prática, além de ser uma das principais funções da escola, é 

                                                 

1 De acordo com os estudos expostos em “P i ogê        Lí gu  E   i  ”    Emí i  F    i o (1999), 

toda criança passa por quatro fases até que esteja considerada alfabetizada: pré-silábica: não 
consegue relacionar as letras com os sons da língua falada; Silábica: interpreta de sua maneira a 
letra e atribuindo valor de sílaba a cada uma; Silábico-alfabética: mistura a lógica da fase anterior 
com a identificação de algumas silabas; Alfabética: domina o valor das letras e sílabas. 

2
 De acordo com Paulo Freire, pensador brasileiro, antes de ler a palavra, a criança lê o mundo 

através de gestos, olhares, expressões faciais, do cheiro, do tato, do olfato. Como qualquer leitura é 
uma produção de sentido, as crianças procuram criar sentidos para o mundo que o rodeia. Neste 
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questão fundamental e instrumento essencial na vida do ser humano.  

 No entanto, o que pude perceber é que em sua vida cotidiana, fora da escola, 

meus alunos têm pouco ou nenhum contato com a cultura escrita, fruto de suas 

famílias que pouco leem ou escrevem no seu dia a dia e de muitos pais e 

responsáveis serem analfabetos. Sabemos que o ambiente familiar exerce influência 

no desenvolvimento da leitura. Isso significa que o fato da criança estar inserida em 

ambiente que não incentiva a leitura torna a escola principal responsável em motivar 

e despertar o interesse e hábito de leituras em seus alunos, mostrando que o 

ambiente que os cerca traz uma infinidade de possibilidades de imersão na cultura 

letrada que fazem parte de seu cotidiano e muitas vezes passam despercebidas 

como rótulos, embalagens, jornais, listas de compras, figurinhas infantis, entre 

outras, que contribuem para o seu progresso em leitura nas séries iniciais.  

 A escola em sua função social necessita não ter somente como objetivos 

alfabetizar os alunos, mas o dever de criar condições para que eles aprendam a 

escrever textos adequados às suas intenções e aos contextos em que serão lidos e 

utilizados, além de fomentar o hábito de leitura, pois a leitura constrói dentro do ser 

humano um campo enorme de conhecimento, seja do mundo ou de si mesmo. 

 Foi com esse pensamento que depois de dias observando seus interesses e 

comportamento, pude perceber um entusiasmo muito grande da turma por canções. 

Quando surgia uma palavra que se remetia a alguma canção conhecida por eles, 

bastava alguém iniciar uma frase que todos se empolgavam a cantá-la. Essa 

tendência é muito forte e marcante na turma. Sendo assim, inicio minha dedicação 

em pesquisar a viabilização da alfabetização através de canções infantis 

aproveitando o contexto que já faz parte do cotidiano escolar desses alunos para 

promover construção de sentido na alfabetização através de temas que fazem parte 

de seu cotidiano, além de criar mecanismos que possibilitem aos alunos aprenderem 

mais e de forma prazerosa e lúdica, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa e crescente.  Desta forma, proporcionamos não somente a aquisição da 

leitura e escrita e a aprendizagem de habilidades individuais, mas levamos ao 

letramento que propicia uma aprendizagem contextualizada e significativa. 

 A partir dessa motivação e almejando oportunizar a meus alunos um processo 

de alfabetização lúdico e motivador, surgiu o desejo de incluir a canção como 

                                                                                                                                                         
sentido, antes de ler a palavra, a criança já vivenciou diversas leituras do mundo. 
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recurso pedagógico para fomentar a alfabetização numa perspectiva interdisciplinar 

que favorecesse a formação integral do educando, pois a canção desde muito cedo 

faz parte da rotina das crianças. As letras das canções apresentam características 

peculiares que favorecem a descoberta por parte das crianças das relações entre o 

oral e o escrito. Esse gênero textual está totalmente presente no nosso dia a dia, 

sendo considerado uma linguagem universal e participado da história da 

humanidade desde as primeiras civilizações. 

 Assim, a inserção da canção como ferramenta para o trabalho didático 

pedagógico surgiu a partir do desejo de trazer para o espaço escolar experiências 

de musicalidade para facilitar o conhecimento a respeito da leitura e da escrita, 

aproveitando-se o interesse por canções já presentes em seu cotidiano, pois a 

leitura de textos literários e a fruição das palavras promovem também nos alunos o 

exercício criativo e a sensibilidade estética que tornam possível a prática da leitura. 

Com esse propósito, fiz uso de canções para contribuir no processo de alfabetização 

como forma de incentivar a leitura, interpretação e produção de texto, abrindo 

espaço para o dinamismo e despertando o educando para um maior interesse do 

conteúdo, pois é grande aliada do professor e recurso para ser utilizado em diversas 

disciplinas. Para Sekeff (2007, p.16) o uso de canções leva a inúmeras 

possibilidades:  

 

[...] infere-se que a prática musical constitui significativa ferramenta no 
processo educacional, por ser uma atividade de construção, performance 
e/ou escuta que, animada pela afetividade e cognição, nasce do indivíduo e 
o atinge em seu todo [...].  

 
 

  A música é considerada ciência e arte, um fenômeno universal, uma 

linguagem culturalmente construída e que faz parte da vida do ser humano. Ela 

ajuda na construção da inteligência emocional do indivíduo, pois desenvolve a 

mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem 

estar, facilita a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, sendo também um 

agente cultural que contribui efetivamente na construção da identidade do 

cidadão.  A canção é um gênero híbrido, pois possui texto e música e tem como 

principal meio de execução o canto (voz) com ou sem acompanhamento 

(instrumento). Nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), a canção é 

considerada um gênero textual literário de natureza oral. Sua composição envolve 
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três elementos: um linguístico (verbal) e dois outros extralinguísticos (melodia e 

ritmo, não verbais). 

 

Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que 
se pode aprender. Quando entram na escola, os textos que circulam 
socialmente cumprem um papel modelizador, servindo como fonte de 
referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual. A diversidade 
textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão 
do conhecimento letrado do aluno. (BRASIL, 1997c, p. 34). 
 
 

 Essa linguagem transforma-se em recurso didático na medida em que busca 

proporcionar aos educandos grandes perspectivas para criarmos atividades 

alfabetizadoras. Um deles é a possibilidade de promover a integração dos diferentes 

componentes curriculares a partir do processo de transformação de conceitos 

espontâneos em conceitos científicos, levando a ação pedagógica alfabetizadora à 

uma formação crítica e sensibilizada,  fazendo os alunos aprenderem a sentir, 

expressar e pensar a realidade ao seu redor, desenvolver capacidades, habilidades 

e competências; criando situações de comunicação e expressão para que se 

conecte ao imaginário e fantasia dos processos de criação, interpretação e fruição, 

desenvolvendo assim  a dimensão sensível que a música traz ao ser humano. 

  Desse modo, ao longo desse trabalho de pesquisa, o foco da investigação 

estará diretamente ligado ao seguinte problema: O trabalho com canções como 

recurso didático e o desenvolvimento de atividades interdisciplinares pode contribuir 

para uma alfabetização significativa? 

 O intuito deste trabalho é não somente a reflexão da prática docente e o 

incentivo à leitura, mas promover a adequação da prática pedagógica às 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, permitindo a integração de 

diferentes áreas e a elaboração e execução do trabalho pedagógico que situem o 

aluno em uma posição central para que aprenda e realize variadas leituras de 

mundo, ampliando seu desenvolvimento, possibilitando interações e descobertas 

múltiplas e repletas de significados.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho de conclusão de curso se trata de uma intenção 

teórica e está relacionado a um problema vivido na prática docente que pretende 

ser atingido com a análise e discussão teórica levantadas e a relação que estas 

estabelecem entre a teoria e a prática.   

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Logo, o objetivo geral do trabalho em questão é: 

 Investigar em que medida o uso de canções, em uma perspectiva 

interdisciplinar, auxilia os alunos a se alfabetizarem de modo significativo.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Selecionar canções que favorecem um trabalho interdisciplinar.  

 

 Elaborar sequências didáticas que envolvem os diferentes componentes 

curriculares com base nas canções escolhidas.  

 

 Avaliar o desempenho dos alunos em relação à leitura e à produção 

textual a partir do trabalho com as canções. 

 

 Avaliar quais aprendizados os alunos construíram no que diz respeito aos 

demais componentes curriculares.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Uma preocupação sempre presente no cotidiano escolar é criar estratégias 

que proporcionem aos alunos aprender mais, melhor e de forma prazerosa. A 

alfabetização pode ser um dos principais instrumentos na construção de uma 

sociedade mais democrática e é a escola que assume a responsabilidade de iniciar 

a criança no processo formal de alfabetização.  

 Alfabetização e Letramento dialogam e, por isso, não é possível imaginar uma 

criança aprendendo a ler e a escrever e não sendo capaz de utilizar esse 

conhecimento em sua vida diária. A sociedade atual exige do sujeito que além de ler 

e escrever também domine as práticas de leitura e escrita que vão além de 

decodificar signos. 

 A escolha do tema para a realização do projeto partiu de uma necessidade de 

se encontrar meios que pudessem incorporar em minha prática docente estratégias 

para desenvolver uma alfabetização prazerosa e eficiente, distanciando-se das 

práticas mecanizadas e uso de materiais prontos e reproduzidos e de atividades 

repetitivas que se distanciam da realidade de meus alunos e de seus interesses.  

Similarmente, partiu de uma necessidade de modificar minha prática docente 

afastando-a de uma educação fragmentada e que privilegiava o ensino de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 Ao iniciar meu percurso como residente pude perceber e acompanhar o 

trabalho de alfabetização realizado no Colégio Pedro II e compreender o quanto a 

utilização de estratégias, linguagens, suportes e o uso da integração de diversas 

áreas do conhecimento favorecem o desenvolvimento da aprendizagem. Dessa 

forma, através das influências das experiências vivenciadas, busquei pensar a 

organização do meu trabalho pedagógico pautado no desenvolvimento de 

estratégias e alternativas didáticas que possibilitassem uma aprendizagem efetiva e 

significativa para meus alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, na tentativa de 

que superassem as dificuldades enfrentadas no dia a dia, pesquisando incentivos na 

vivência e interesse da turma para que se tenha uma alfabetização efetiva, lúdica e 

que integrasse os diferentes componentes curriculares, contemplando os conteúdos 

necessários em cada área do conhecimento através do planejamento, organização e 

diversificação das atividades implementadas, pois como afirma Fazenda (1998, p.13):  
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“Um olhar interdisciplinar atento recupera a magia das práticas, a essência 
de seus movimentos, mas, sobretudo, induz-nos a outras superações, ou 
mesmo reformulações.”  
 
 

 Assim, surgiu a necessidade de refletir em minha prática o desenvolvimento 

de um trabalho que possa motivar meus alunos a desenvolver uma alfabetização 

prazerosa e consistente, oportunizando e garantindo sua formação enquanto 

educando e sujeito, além de estimular o exercício da imaginação, a autoexpressão, 

a descoberta, novas experiências, a multiplicidade e diversidade, o sentido e 

intenções pois que, quando olhamos o cenário atual da educação brasileira, vemos 

um quadro de fracasso escolar e grande parte desse fracasso se dá na educação 

básica e, principalmente, na aquisição da leitura e escrita. 

 Essa informação se confirma ao observarmos os dados divulgados em 2015 

pelo MEC (Ministério da Educação) dos resultados da ANA3 - 2014 (Avaliação 

Nacional da Avaliação) realizadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que tem como objetivo aferir o nível de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática 

por meio de testes cognitivos realizados ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

No Brasil,  56% dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental estão nos níveis 

mais baixos de proficiência em leitura - níveis 1 e 2 de um total de 5. E ainda 57,07% 

dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental têm rendimento inadequado em 

matemática, 34,34% em escrita e 22,07% em leitura. Esses resultados são 

considerados insatisfatórios e preocupantes. 

 Os resultados obtidos no município de Duque de Caxias onde está localizada 

a escola a qual leciono tampouco são satisfatórios e animadores. Somente 4,55% 

dos alunos que realizaram a avaliação ofereceram resultados de leitura com 

proficiência e 4,70% dos alunos escrevem ortograficamente palavras com diferentes 

estruturas silábicas, segmentam e escrevem palavras corretamente. Isso mostra a 

necessidade de ações de diversas instâncias no objetivo de melhorar os resultados, 

como também elevar o nível de aprendizagem dos nossos alunos e alcançar uma 

educação de qualidade.  

 São diversos  os fatores que contribuem para esses dados. Sabemos que 

para que ocorra de fato a aprendizagem, se faz necessário um trabalho de parceria 

                                                 
3
 Resultados obtidos no Portal INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Disponível em: <http://ana.inep.gov.br/ANA/>. Acesso em 27 de março e 2017. 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/alunos-de-8-anos-tem-nivel-baixo-de-leitura-em-20-estados.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/alunos-de-8-anos-tem-nivel-baixo-de-leitura-em-20-estados.htm
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entre família e escola. 

 A legislação é bem clara e específica quanto às atribuições da família e do 

Estado: a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 205, afirma que "[...] a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família". A educação informal é 

obrigação da família e formal do Estado, por isso as duas instituições devem sempre 

estar em constante sintonia para priorizar uma boa educação. 

 Não podemos deixar de citar o problema da falta de recursos e materiais 

didáticos e pedagógicos que as escolas e professores enfrentam diariamente. 

Muitas vezes dispomos somente do quadro branco e caneta para realizar o trabalho 

de alfabetização, cabendo ao professor custear com recursos próprios materiais a 

serem usados no trabalho com seus alunos, o que acaba levando em muitos casos 

a acomodação e utilização de métodos tradicionais e exercícios mecânicos com 

atividades reproduzidas. 

  Para que ocorra de fato a alfabetização é necessário propor desafios por meio 

de atividades planejadas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criança 

a fazer novas descobertas e (re) construir hipóteses. Nesse sentido, precisamos de 

incentivos e do uso de diferentes suportes para que a escola se torne um ambiente 

privilegiado de motivação, que desperte o gosto e interesse pela leitura e escrita, 

sendo necessário incluir nas práticas educativas metas em prol de uma educação 

com sentido de construção não só de conhecimentos científicos, mas de significados 

e valores no dia a dia escolar. Faz-se necessário repensar a educação com foco na 

construção de uma aprendizagem significativa. 

 Desta forma, a autonomia na leitura se desenvolve com o aumento da 

experiência, na medida em que ocorre a ampliação do conhecimento.  

 Sendo assim, reconheço a necessidade de implantar estratégias de ensino 

que colaborem com a alfabetização dos meus alunos, sabendo que a leitura e 

escrita são fundamentais não somente a nível escolar, mas são imprescindíveis na 

formação do cidadão e na sua atuação em sociedade. É também através dela que o 

homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende seu ponto de 

vista, partilha ou constrói visões de mundo e produz conhecimentos.   

 O trabalho com canções folclóricas e conhecidas por eles proporciona que a 

criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da 

linguagem oral, que conte suas vivências e familiarize-se, aos poucos, com a escrita 

por meio da participação em situações nas quais ela se faz necessária, explorando 
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as rimas e contemplando alguns dos Direitos de aprendizagem  e desenvolvimento 

do componente curricular Língua Portuguesa proposto pelo MEC constantes do 

documento “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do 

Ensino Fundamental – 2012”.  Por exemplo: 

 

 I. Falar, ouvir, ler e escrever textos, em diversas situações de uso da língua 

portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem de variados 
temas e que sejam compostos por formas relacionadas aos propósitos em 
questão.[...] 
IV. Apreciar e usar, em diversas situações, os gêneros literários do 
patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas, 
dentre outros. (BRASIL, 2012, p. 36-38). 
 
 

 É importante levar em consideração o quanto a canção é uma aliada para o 

desenvolvimento da criança. Trazer a canção como instrumento de auxílio à 

alfabetização ajuda a desenvolver a autoestima, a autoconfiança, a sensibilidade, a 

criatividade, o raciocínio, a memória, a comunicação, a expressão, a socialização, 

entre outros; fazendo com que as crianças aprendam com mais facilidade e se 

sintam mais acolhidas no ambiente escolar ampliando seu conhecimento para além 

da escrita e leitura. 

 Correia (2010) afirma que através da utilização da música é possível 

desenvolver de forma interdisciplinar vários momentos do ensino-aprendizado, 

sendo a música um instrumento essencial na busca do conhecimento e que é 

sempre levado até as pessoas de maneira lúdica, criativa, emotiva e cognitiva. O 

autor ainda ressalta que o uso da música, além de instigar o aprendizado, tem a 

capacidade de incentivar a participação, a cooperação e a socialização.  

 Apesar de não se ter a pretensão de realizar um trabalho voltado para a 

musicalização, é possível utilizar a canção como instrumento de ensino-

aprendizagem e resgatar inúmeras facetas do processo educacional como a emoção 

e a criatividade, as quais podem contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

interdisciplinares de grande valor através da ludicidade e oferecer inúmeras 

possibilidades através da integração de diferentes componentes curriculares, como 

veremos mais adiante, possibilitando enriquecer o processo educacional e 

potencializar a interação entre educador e educando para o desenvolvimento das 

perspectivas de construção do conhecimento. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Ao longo deste trabalho, busco apoiar as discussões nas reflexões de alguns 

autores para embasar minha prática reflexiva e correlacionar teoria e prática no 

sentido de estabelecer um diálogo constante entre elas.  

 É necessário ter clareza de que, na realidade da sala de aula, as 

expectativas, as necessidades, as condições de espaço e tempo, os imprevistos, e 

diversas outras implicações nos levam a caminhos que buscam a praticidade e 

utilização de métodos e atividades que nem sempre estimulam os alunos e 

promovem uma aprendizagem significativa; no entanto, sabemos que a prática 

reflexiva do professor necessita ser renovada constantemente, levando-nos a refletir 

sobre a ação docente e a organização do trabalho pedagógico. Em vista disso, ao 

buscar uma mudança em minha prática docente e realizar um trabalho 

interdisciplinar utilizando as canções como recurso pedagógico, apresentarei um 

diálogo com autores que fundamentam os temas tratados e suas contribuições, o 

que nos fará compreender o trabalho desenvolvido. 

 Iniciarei o desenvolvimento do embasamento teórico organizando-o em 

tópicos. O primeiro tópico parte da conceituação do que é alfabetização e sua 

relação com o letramento. O segundo tópico trata das contribuições e benefícios do 

uso de canções enquanto recurso pedagógico e auxiliar no desenvolvimento do 

trabalho possibilitando a integração entre os diferentes componentes curriculares 

que atendam as características concretas dos alunos, além de impulsionar a 

articulação entre uma aprendizagem prazerosa e significativa. 

 O terceiro tópico aborda as contribuições que o desenvolvimento de 

atividades lúdicas traz ao trabalho pedagógico e a ampliação das possibilidades de 

apropriação e construção de conhecimentos que proporcionam a formação integral 

do educando. O quarto e último tópico apresenta a interdisciplinaridade que permite 

conceber a prática de ensino contemplando os diferentes componentes curriculares, 

defendendo uma estrutura aberta de currículo e oportunizando o planejamento da 

ação didática visando o desenvolvimento integral da criança, conforme proposta de 

problematização das Orientações Curriculares do Município de Duque de Caxias. 
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4.1 – Construindo conhecimento – A alfabetização 
 

 Propiciar ao mesmo tempo a aquisição da leitura e escrita e a inserção na 

cultura escrita é facultar à criança a compreensão do sistema escrito no uso das 

práticas sociais e culturais de leitura, oralidade e escrita. Para tal, é necessário fazer 

da sala de aula um espaço onde ricos estímulos de aprendizagem estejam sempre 

presentes. E para que esse processo seja bem-sucedido, é muito importante que, 

em cada etapa escolar, os objetivos traçados de aprendizagem sejam alcançados.  

 Apesar de parecer simples definir o termo alfabetização, visto que qualquer 

pessoa responderia que é o ato de ler e escrever, vários estudos vem demonstrando 

que este aprendizado não se limita ao domínio de decodificação e codificação, mas 

trata-se de um processo ativo    por parte de quem ensina e de quem aprende    e da 

interação entre o conhecimento atual e o seu desenvolvimento ao longo do tempo 

que originam a construção e a reconstrução de ideias sobre a aprendizagem da 

língua. As contribuições dos estudos da psicogênese da língua escrita, 

particularmente com os estudos de Emilia Ferreiro4 e Anna Teberosky5 permitiram 

um novo olhar sob a perspectiva da alfabetização. Esses estudos promoveram uma 

reflexão sobre a prática até então existente entre o sujeito que aprende e o professor 

que ensina assim como com a visão que delimitava a sala de aula como o único 

espaço de aprendizagem. 

 Emerge neste cenário uma palavra recém-chegada ao vocabulário da 

educação e das Ciências Linguísticas: o Letramento. Seu surgimento se fez 

necessário por ser uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Nessa 

        iv ,  ov       v     ão   i     ou à  “v  h  ”     v      mo  um     i o 

novo ou quando formas originais de compreender os fatos ou ideias singulares 

despontam.  

 Neste sentido, a alfabetização está relacionada ao ato de ler, decodificar: “[...] 

é  o     o i  iví uo     z               v   ” (SO RES 2010,   31). Diferentemente, 

letramento é fazer uso social das práticas de leitura e escrita e responder 

adequadamente as demandas sociais de leitura e escrita.  

                                                 
4
 Emilia Ferreiro nasceu na Argentina, em 1936. Doutorou-se na Universidade de Genebra, sob a orientação de 

Jean Piaget. Continuou estudando epistemologia genética na área da escrita, os quais deram origem às 

conclusões apresentadas em Psicogênese da Língua Escrita (1985), publicado em parceria com a pedagoga Ana 

Teberosky 
5
  A educadora espanhola Ana Teberosky é cátedra da Universidade de Barcelona, pesquisadora e autora de 

pesquisas importantes na área da educação, entre elas Psicogênese da Língua Escrita, em parceria com Emilia 

Ferreiro, obra que trouxe importantes reflexões a respeito da aquisição do sistema de escrita. 
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 Para a autora, a palavra letramento foi   i      vi o à     ução “ o  é    

     ”       avra inglesa literacy, portanto:  

 

“[...] Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler 
e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita ” (SOARES, 
2010, p.18). 
 
 

  Soares6 defende que esses dois processos sejam trabalhados juntos, de 

forma interdependente, e indissociável, pois, segundo a autora:  

 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 
2010, p. 47). 

 

 

 Uma pessoa alfabetizada decifra facilmente os códigos da linguagem escrita, 

já uma pessoa letrada, além de decifrá-los, usa a escrita e a leitura de maneira 

eficaz e frequente, ajudando-a nas relações sociais. 

 O termo letramento não substitui a palavra alfabetização, mas está atrelado a 

ela. Letramento é uma nova perspectiva sobre a prática da leitura e escrita que 

considera a alfabetização um processo amplo, contextualizado historicamente, 

socialmente e culturalmente que acontece em espaços e contextos informais e 

formais do uso da língua. Assegura a interação com o mundo através da língua 

escrita que permite a criança ampliar sua maneira de ver e entender tudo ao seu 

redor e de representá-lo, além de inserir-se na sociedade letrada em que vivemos. 

Assim, Soares (2004, p. 36) enfatiza a necessidade do uso da escrita em práticas 

sociais: 

 

 A pessoa que aprende a ler e a escrever – que se torna alfabetizada – e 
que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas 
sociais de leitura e de escrita – que se torna letrada – é diferente de uma 
pessoa que não sabe ler e escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e 
escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada mas não é 
letrada, não vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e 
pratica a leitura e a escrita. 

 

                                                 
6
 Pesquisadora brasileira expoente nas discussões que deram força ao termo “letramento” no Brasil. Fundou o 

Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), vinculado à UFMG. 
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 O que se tem definido como letramento e alfabetização poderia ser 

substituído pelo que de fato interessa: o alfabetismo em uso, contextualizado pelas 

práticas culturais, já que nada mais é do que os significados que a leitura e escrita 

adquirem na cultura. 

 No Brasil, durante muito tempo, a alfabetização foi caracterizada como 

simples ato de transmissão e memorização, restringindo-se a aplicação de 

“mé o o ”  Foi       i      é        1980,  om    ivu g ção       qui       

diferentes campos como a Psicologia, Biologia, História, Sociologia, Pedagogia, e 

outros, que se iniciaram questionamentos sobre alfabetização e a necessidade de se 

compreender o funcionamento dos sistemas alfabéticos de escrita e de saber utilizá-

lo em situações reais de comunicação.  

 Baseados nestas pesquisas, os estudos desenvolvidos por Emilia Ferreiro 

sobre a Psicogênese da Língua Escrita provocaram enormes transformações no 

cenário educacional.  Tais pesquisas causaram grande impacto com a divulgação de 

sua obra acerca da concepção que se tinha do processo de alfabetização. Os 

estudos realizados juntamente com Ana Teberosky, trouxeram importantes 

descobertas acerca do processo de construção da escrita empreendido pela criança 

e inclusive impactaram as normas do governo expressas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, sendo adotado pelas políticas oficiais de vários estados 

brasileiros.  

Os resultados dessas investigações também permitiram compreender que a 
alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar e, para 
aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de 
natureza conceitual: ele precisa compreender não só o que a escrita 
representa, mas também de que forma ela representa graficamente a 
linguagem. (BRASIL, 1997c, p. 21). 

 

 Rompendo com a concepção de língua escrita como código que se adquire 

através do processo de repetição e memorização, passamos a conceber a 

alfabetização como uma construção conceitual, contínua, desenvolvida 

simultaneamente dentro e fora da sala de aula e que não se reduz a aprendizagem 

de letras e sons. Segundo Ferreiro (1996, p.24) 

 

 O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente 
social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, não são 
recebidas passivamente pelas crianças.  
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 A obra de Emilia F    i o “P i ogê        Lí gu  E   i  ”,            ão 

apresentar nenhum método pedagógico, levou a discussões, conclusões e 

questionamentos sobre os métodos de alfabetização tradicionais de ensino de leitura 

e escrita existentes até então. 

 Essa e outras obras de Ferreiro nos levam a compreender que as crianças 

possuem um papel ativo em seu processo de aprendizagem e que devemos focar no 

sujeito que aprende e não mais somente nos conteúdos a serem ensinados. 

Respeitando-se as etapas de desenvolvimento da criança, Ferreiro difundiu que a 

construção do conhecimento possui uma lógica individual tanto dentro da escola 

quanto fora dela e que no processo de aprendizagem a criança passa por etapas 

com avanços e recuos até dominar o código linguístico. Dessa forma, é necessário 

reconhecer esse processo e respeitar a evolução da criança. Segundo a autora, a 

alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na 

maioria dos casos anterior à escola e que não termina ao finalizar a escola primária. 

(FERREIRO, 1996). 

 De acordo com os estudos expostos  m “P i ogê        Lí gu  E   i  ”,   

evolução da escrita passa por quatro etapas até que seja considerada alfabetizada. 

Mas é necessário ressaltar que tal evolução não ocorre da mesma forma para todas 

as crianças, pois cada uma tem seu ritmo próprio. As etapas e características 

básicas da construção da escrita são: 

 Pré-silábica: não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada; 

 Silábica: interpreta de sua maneira a letra e atribui valor de sílaba a cada 

uma; 

Esta hipótese apresenta dois tipos de níveis: 

 Sem valor sonoro – Para cada sílaba, usa uma letra para representá-la. Não 

atribui valor sonoro à letra. 

 Com valor sonoro – Para cada sílaba, usa uma letra para representá-la. 

Atribui valor sonoro à letra, seja vogal ou consoante. 

 Silábico-alfabética: mistura a lógica da fase anterior com a identificação de 

algumas sílabas; 

 Alfabética: domina o valor das letras e sílabas. 
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 Assim, a aquisição da leitura e escrita passa por diferentes fases que vão da 

    i     é- i   i     em que a criança não compreende ainda que a escrita 

representa os segmentos sonoros da palavra   até as etapas silábicas e a alfabética. 

Desse modo, o processo de alfabetização ocorre de forma gradual e a criança 

encontra-se em contínuo processo de aprendizagem.  

 Ferreiro desenvolveu grandes críticas à alfabetização tradicional: prática que 

se reduz à utilização de métodos e à necessidade de prontidão da criança para o 

aprendizado da leitura e escrita   a metodologia normalmente utilizada pelos 

professores parte daquilo que é mais simples para o mais complexo. 

 O conhecimento das hipóteses de escrita pelas quais passam as crianças 

para a construção da escrita alfabética nos serve para refletir acerca das 

possibilidades de intervenção didática; entretanto, é fundamental reconhecer os 

conhecimentos que os alunos já construíram ou não sobre a escrita alfabética, 

colaborando de forma incisiva no planejamento das atividades e de intervenções que 

os impulsionem à reflexão do funcionamento da escrita. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que o ensino da linguagem 

deve ser direcionado a três fundamentos básicos: a leitura, a compreensão e a 

produção numa relação de contexto social, e para que a alfabetização e o 

letramento se tornem parte do ensino da língua em sua prática social, é preciso que 

se alfabetize letrando. 

 A criança que se alfabetiza precisa compreender por que e para que usamos 

a escrita, bem como sua importância no contexto social. O domínio da leitura e 

escrita é um processo que não se restringe a juntar letras para formar sílabas, 

reconhecer letras, formar palavras e frases: é um processo que vai muito além disso.   

 
 
 
Muitas vezes as pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas 
não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não 
necessariamente adquirem competência para usar a leitura e escrita, para 
envolver-se com as práticas sociais de escrita: não leem livros, jornais, 
revistas, não sabem redigir um ofício... sentem dificuldade para redigir um 
simples telegrama, uma carta, não conseguem encontrar informações num 
catálogo telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, numa bula 
de remédio. (SOARES, 2010, p.46) 

 

 O educador, precisa ter clareza de uma concepção de linguagem que envolva 

o processo de alfabetização de forma mais ampla, e contextualizada histórica, social 
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e culturalmente. 

 A aquisição da escrita é um longo processo de construção para a criança e a 

linguagem, além de forma de expressão, é também o pontapé inicial desse 

processo: a criança quando chega à escola já compreende a linguagem oral e, 

assim sendo, a aprendizagem se processa em uma relação interativa entre o sujeito 

e a cultura em que vive. Dessa maneira, o texto, devido à função social da escrita, é 

incorporado ao trabalho de alfabetização linguística, pois é nele que as palavras têm 

significado. Portanto, o trabalho com gêneros textuais diversos favorece seu 

aprendizado e possibilita usar esses conhecimentos em benefício de formas de 

expressão e comunicação. Todavia, somente o seu convívio com esses textos não 

garante que a criança seja alfabetizada, sendo necessário levá-la a efetivamente 

refletir sobre a escrita.  

Logo, cabe à escola favorecer o acesso da criança à práticas reflexivas e criar 

oportunidades para que se desenvolva a autonomia para ler, escrever e produzir 

textos. 

É necessário, portanto, organizar situações de aprendizagens que 
possibilitem a discussão e reflexão sobre a escrita alfabética. Essas 
situações de aprendizagem devem acontecer de modo a possibilitar que o 
professor conheça as concepções que os alunos possuem sobre como 
escrever e assim possa intervir para ajudá-los a pensar sobre elas, a 
avançar para além delas. (BRASIL, 1997c, p.105). 

 

 Ao reconhecer a especificidade dos atos de alfabetizar e letrar, devemos 

assegurar aos alunos tanto a apropriação do sistema de escrita como o domínio das 

práticas sociais de leitura e escrita e, o professor ao ser mediador desse processo, 

precisa compreender que a construção desse conhecimento não é fácil nem 

tampouco simples. Trata-se de uma aprendizagem complexa, individual e subjetiva 

que exige ao mesmo tempo troca de informações e que incita o aluno através de 

uma intensa, variada e rica interação com a leitura e escrita no período de 

construção do seu próprio conhecimento. 

 Desafiada a experimentar e explorar, a criança reformula suas ideias e 

procura respostas cada vez mais seguras e próximas do conceito alfabético da 

    i  ,   v   o   m     m  o  i    ção o “   o”, qu  f z           o    ução 

conceitual. 



18 

 

 Quanto mais a criança for instigada a experimentar ler, escrever e exercitar a 

leitura e escrita livremente, ela será instigada a construir seu próprio conhecimento. 

Esse estímulo passa também pela produção oral que a escola, ao garantir situações 

planejadas de desenvolvimento da linguagem oral, oferece oportunidades para que 

se garanta o desenvolvimento da expressão oral e produção de textos. Nessas 

atividades, o aluno exerce o uso formal da fala com entonação, articulação e ritmo e 

pode dar sentido e função ao texto. Tais atividades podem ser oferecidas    “ o   

    o v    ”     vé     histórias contadas pelo professor, notícias de jornal lidas 

pelos colegas, socialização de histórias e situações, opiniões pessoais, recontação 

de histórias e dramatização. 

 Assim, o educando tem oportunidades de perceber que as formas da língua 

apresentam variadas ações que podem ser apropriadas para certas circunstâncias, 

favorecendo dessa forma a interação e o desenvolvimento da aprendizagem. 

  

Idealmente, a criança vem à escola com habilidades de linguagem oral bem 
desenvolvidas, o que constitui um fundamento para o domínio da língua, da 
leitura e da escrita [...] Alfabetizar assim, inclui a reinvenção da linguagem, a 
expressão da subjetividade e as singularidades próprias do código escrito. 
(SARAIVA, 2001, p.33). 

 

 Sabemos que as crianças nos surpreendem com suas perguntas, hipóteses e 

aprendizagens, não sendo possível apenas propor tarefas sem contextualização 

para que permaneçam sentadas em sua mesa como em uma linha de produção. É 

preciso lançar propostas desafiadoras para que possam avançar em suas hipóteses 

e questionar o que já sabem. As crianças apreciam e sentem-se motivadas ao ser 

desafiadas.  

 Este desafio requer trabalho planejado, constante e diário, além de 

conhecimento sobre as teorias e atualizações. O planejamento precisa ser 

elaborado de tal forma que a intencionalidade pedagógica esteja direcionada para o 

desenvolvimento da criança de forma integral e na qual se pretenda fazer da sala de 

aula um espaço onde ricos estímulos de aprendizagem estejam sempre presentes: 

transformar a sala de aula em um ambiente alfabetizador e que promova um 

conjunto de situações de uso real de leitura e de escrita em que os alunos tenham a 

oportunidade de participar, buscando-se caminhos para favorecer uma alfabetização 

de qualidade e que se proponham atividades de leitura e escrita que façam sentido 



19 

 

para as crianças. É necessário que as atividades de leitura e escrita aconteçam de 

forma prazerosa, contextualizada e de acordo com a realidade social dos alunos. O 

educador deve criar situações didáticas em que seus educandos leiam antes de 

aprenderem a ler convencionalmente.  

  Nesse intuito, deve planejar atividades de leitura que leve os alunos a refletir 

sobre o conhecimento que já possuem, podendo observar a letra inicial ou final, 

associar o som inicial ou final da palavra (como do seu nome ou de algum colega), 

estabelecer semelhanças e diferenças entre as palavras, etc. 

 Para que as atividades de leitura sejam significativas, elas devem cumprir 

diferentes propósitos: buscar informações, divertir, estudar, seguir instruções, 

recontar a história, entre outros. Considerando esses dados, a inserção da leitura no 

contexto escolar deve ser feita de forma dinâmica e agradável, utilizando-se o 

caráter lúdico que pode ser dado às estratégias de leitura.  

 O aluno manuseia a toda hora um rótulo, um folder, um jornal, uma caixa de 

algum produto e todos estes trazem consigo mensagens escritas, as quais eles 

devem e podem interpretar, porque precisam analisar e fazer a leitura do mundo no 

qual estão inseridos cotidianamente. Envolver-se nas práticas de letramento e 

alfabetização na sociedade em que vivemos significa fazer uso desse conhecimento 

em suas práticas diárias e sociais e adquirir competências para usá-las, tais como 

escrever um bilhete, um telegrama, carta ou e-mail, ler um jornal, uma revista, 

preencher um formulário, interpretar um contrato de aluguel, encontrar informações 

em um catálogo telefônico, em uma conta de luz, uma bula de remédio: interagir 

efetivamente com a língua. Trazer esses gêneros textuais para a sala de aula 

proporciona ao aluno o contato com os diversos textos que circulam em vários 

setores da sociedade e pode levá-lo a entender o significado do letramento para sua 

vida diária, proporcionando uma aprendizagem contextualizada e significativa. 

 Dessa forma, enquanto o aluno "aprende a ler", estará, ao mesmo tempo, 

desenvolv   o    u   oção    “     o i  ” integrado num contexto ético e crítico. 

Di           f  o, “  f    iz          o” é um     fio permanente, que requer 

reflexão sobre as práticas pedagógicas dos professores, não só dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, mas em todos os níveis escolares, considerando que somos 

seres em constante processo de aprendizagem e, portanto, passíveis ao letramento 

nas diversas áreas do conhecimento. 

 Consequentemente, desenvolver o processo de alfabetização de forma 
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prazerosa, descontraída e envolvente pode trazer enormes benefícios para 

educadores e educandos. Por esse motivo e por supor que a canção pode ser uma 

grande aliada do professor para alcançar seus objetivos, surgiu então o desejo de 

buscar informações sobre o tema. 

 

4.2 Os benefícios do uso das canções no processo de alfabetização 
 

 A música é um elemento que está na sociedade há muitos anos e vem 

desempenhando um papel significativo ao longo da história no desenvolvimento do 

ser humano. Os gregos e sua paixão pela música fizeram com que ela se tornasse 

uma arte, uma maneira de pensar e agir. Com o passar do tempo, foi tomando 

espaço e repercussão, se desenvolvendo, organizando-se em ritmos, melodias, 

letras e permitindo a qualquer pessoa aprendê-la.  Constituiu-se como parte da 

história dos povos, é utilizada como forma de expressar sentimentos, passou 

efetivamente a fazer parte da sociedade e está consequentemente dentro da escola. 

 Ao iniciar o processo de alfabetização temos de levar em conta que cada 

criança tem seu conhecimento prévio e que existe um consenso e uma preocupação 

sempre presente no cotidiano escolar de se criar mecanismos que possibilitem aos 

alunos aprender mais, melhor e de forma prazerosa. Nesse sentido, ao se 

desenvolver esse trabalho, buscou-se encontrar maneiras de fazer com que o 

progresso da alfabetização acontecesse de forma lúdica, envolvente e prazerosa, 

aproximando os alunos de suas histórias, experiências e interesses, permitindo que 

tivessem um olhar a mais para os fatos do seu cotidiano, adotando uma visão mais 

ampla e ao mesmo tempo crítica ao incorporar a música em sala de aula enquanto 

elemento e recurso pedagógico. 

 As crianças demonstram muita facilidade no trabalho com música, 

memorizam letra e melodia com excepcional rapidez, internalizam cada frase e 

expressam os sentimentos despertados com bastante espontaneidade, sinceridade, 

simplicidade e naturalidade. Basta ouvirem uma vez a música para começarem a 

cantarolar junto, principalmente quando o ritmo é mais agitado e dançante. 

 Ouvir música é falar com a alma. A música exerce grande influência na vida 

das pessoas, toca o ser humano profundamente e através dela as pessoas se 

comunicam emocionalmente, seja por meio dos ritmos, movimentos, sons ou 

simplesmente pelas melodias harmoniosas. Sendo assim, a música se resume num 
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processo de construção envolvendo o perceber, o sentir, o emitir, o experimentar, o 

criar, o recriar e o refletir. Sekeff (2007, p.14) afirma que: 

 

Música não é somente um recurso de combinação e exploração de ruídos, 
sons e silêncios em busca do chamado gozo estético. Ela é também um 
recurso de expressão (de sentimentos, ideias, valores, cultura, ideologia), 
um recurso de comunicação (do indivíduo consigo mesmo e com o meio 
que o circunda), de gratificação (psíquica, emocional, artística), de 
mobilização (física, motora, afetiva, intelectual) e autorrealização (o 
indivíduo com aptidões artístico-musicais mais cedo ou mais tarde 
direciona-se nesse sentido, seja criando... ou simplesmente apreciando – 
vivenciando o prazer da escuta). 

 

 Nesse contexto, é possível que a música seja muito mais que um 

complemento pedagógico na escola. Ela é ponte de comunicação e expressão em 

que, de acordo com Loureiro (2003, p. 114):  

 

A música, como qualquer conhecimento, entendida como uma linguagem 
artística, organizada e fundamentada culturalmente, é uma prática social, 
pois nela estão inseridos valores e significados atribuídos aos indivíduos 
que a constrói e que dela se ocupam.  

 
 

E, nesse espaço, a música afeta também o processo de alfabetização e 

letramento    nosso foco neste trabalho    não somente como forma lúdica de ensinar, 

mas principalmente como facilitadora da socialização e da linguagem, ambas 

importantíssimas durante o processo de alfabetização, contribuindo para 

desenvolver a capacidade do ser humano para um raciocínio globalizante e 

integrador. Assim, Loureiro (2003, p. 114) acredita que:  

 

Na educação em geral, e nela incluindo a música, não como música pela 
música, mas como instrumento de educação, sua presença pode surgir de 
forma dinâmica e produtiva.  
 
 

 Essa afirmação nos leva, enquanto educadores, a refletir e buscar uma 

aproximação da música com o universo escolar, reconhecendo os valores atribuídos 

a ela pelos alunos no intuito também de superar a reprodução de ideias, normas e 

valores, contextualizando-a de acordo com sua realidade e buscando incorporar às 

práticas educativas atividades que envolvam músicas e atividades relevantes. Como 

já foi dito anteriormente, diversas concepções de alfabetização privilegiam a 

decodificação de sons e uso de atividades repetitivas e mecânicas com ênfase 
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superficial no processo de aprender a ler e a escrever, apoiadas no contexto de 

codificar e decodificar as letras (grafemas) e os sons (fonemas). Sabemos que 

atualmente essa prática já não dá conta de todo o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno, pois entendemos que este ocorre mediante estímulos 

que atuam no desenvolvimento humano e armazenar, memorizar informações e 

conhecimentos descontextualizados não são mais situações possíveis nos dias 

atuais. Loureiro (2012, p. 147) revela que: 

 
 
O momento atual requer a valorização da intuição, da criatividade e da livre 
expressão do aluno para que ele possa encarar as diversas situações do 
seu cotidiano e lidar com elas, seja dentro ou fora do contexto escolar. A 
imposição formal por parte da escola, e mesmo por parte dos professores, 
leva os alunos a se tornarem meros executores de tarefas no cotidiano, 
silenciando-os e alienando-os da realidade exterior à escola. 
 
 

 Nesse sentido, o desafio da escola deve ser formar praticantes da leitura e da 

    i      ão         uj i o  qu   o   m “   if   ” o  i   m         i a, pois a 

educação escolar influencia a base da formação de qualquer pessoa e, portanto, 

deve utilizar as inúmeras possibilidades de ensino existentes, deve ser criativa, 

aberta à análise dos vários métodos e ferramentas que venham agregar valor à sua 

função enfatizando a perspectiva do letramento, levando as crianças a 

experimentarem diversificadas situações de leitura e escrita no intuito de que 

aprendam como funcionam os gêneros textuais na prática de linguagem. O objetivo 

é que as propostas da escola possam se aproximar cada vez mais das situações de 

comunicação vivenciadas na sociedade. 

 Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o papel da 

escola na influência do desenvolvimento das práticas leitoras eficazes que circulam 

na sociedade. 

 
 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes 
textos com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo 
para que experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente quando 
os alunos não têm contato sistemático com bons materiais de leitura e com 
adultos leitores. (BRASIL, 1997c, p. 55) 
 
 

 As crianças são extremamente abertas ao mundo e a seus inúmeros recursos 

de interação social, o que nos permite afirmar que a música pode e deve ser 

utilizada em vários momentos do processo ensino-aprendizagem, pois a música, 



23 

 

como atividade criativa, pode naturalmente favorecer o aparecimento de situações 

problema, propor novas formas de utilização e manuseio da linguagem e propiciar a 

construção de hipóteses de escrita. O universo escolar é permeado por sons, 

músicas e canções que, na maioria das vezes, não são percebidos pelos 

professores.  

 Falta na minha opinião     por parte dos educadores     a compreensão não só 

dos benefícios que a música pode proporcionar, mas também de que através dela é 

possível resgatar inúmeras facetas do processo educacional, como a emoção e a 

criatividade, as quais podem proporcionar o desenvolvimento de um trabalho de 

forma interdisciplinar e enriquecer o processo educacional. Zagonel (2012) afirma 

que a música possibilita a criação e um meio de expressão combinando vários 

fatores, podendo-se lançar mão de seu caráter interdisciplinar que lhe confere 

amplitude.  

 A atual LDB (Lei 9394/96) determina que as artes visuais, a dança, a música e 

o teatro7 são as linguagens que constituirão o componente curricular do ensino da 

arte, constituindo componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica (educação infantil, ensino fundamental e médio). (BRASIL, 1996). 

 Integrada às demais disciplinas, a Música se insere no contexto da educação 

regular como uma das linguagens artísticas que têm o dever e a responsabilidade de 

educar. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

 

[...] As oportunidades de aprendizagem de arte, dentro e fora da escola, 
mobilizam a expressão e a comunicação pessoal e ampliam a formação do 
estudante como cidadão, principalmente por intensificar as relações dos 
indivíduos tanto com seu mundo interior como com o exterior. (BRASIL, 
1998a, p.19) 
 
 

 Ao se trabalhar música com as crianças deve-se levar em consideração que 

ela é um processo continuamente em construção que lhes permite perceber, sentir, 

experimentar, imitar, criar e refletir, e que precisamos envolver a criança de forma 

integral. Como linguagem, deve ser trabalhada de modo a provocar reflexões em um 

contexto de respeito, valorização e estímulo a cada aluno. Ao se utilizar a música na 

alfabetização é possível, além de cantar e brincar com a voz, explorar possibilidades 

sonoras diversas: imitar vozes de animais, ruídos, o som das vogais e das 

                                                 
7
 Alteração realizada pela LEI Nº 13.278, DE 2 DE MAIO DE 2016 que altera o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional  referente ao ensino da arte. 
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consoantes, executar movimentos sonoros, entre outras.  

 Sekeff (2007, p. 15) nos leva a refletir sobre os inúmeros benefícios que a 

mú i     o o  io            u  ção   o u o        i gu g m “[...] no processo de 

educação formal e informal do educando [...]”, pois colabora com o desenvolvimento 

     f    iz ção  omo   ivi      ú i   um  v z qu       o   i ui um  “[...] interface 

da própria educação [...]”   

  Sabemos que o desenvolvimento da criança é influenciado pela orientação 

de letramento proveniente da comunidade onde vive: o ambiente familiar exerce total 

influência no desenvolvimento da leitura. Isso significa que o fato da criança estar 

inserida em uma cultura letrada será positivo para o seu progresso em leitura nas 

séries iniciais; similarmente, crianças que recebem pouca motivação no ambiente 

social e familiar ou convivem com poucos recursos e acesso em seu cotidiano a 

materiais escritos que fazem parte dessa cultura letrada, encontram dificuldade na 

atribuição de significados e em seu desenvolvimento inicial na escola. Assim, a sala 

de aula deve se tornar um ambiente que proporcione ao aluno o acesso a uma 

infinidade de recursos e o desenvolvimento de novas metodologias para tornar 

prazerosa a rotina escolar.  

 De acordo com Zagonel (2012) o gosto pela descoberta do mundo sonoro 

busca atender aos interesses e desejos dos alunos de modo a desenvolver o 

estímulo à criação em todas as etapas do processo utilizando-se seu aspecto 

criativo, lúdico e proporcionando prazer. 

 O ato de cantar, dançar, ler uma letra de música, e a relação que faz a junção 

entre a prática de ler e escrever com a presença do contexto cultural da criança de 

forma dinamizadora, interativa, participativa, animada, faz da música um recurso 

didático-pedagógico capaz de tornar as aulas mais envolventes na medida em que 

abre espaço para o dinamismo e desperta o educando para um maior interesse do 

conteúdo, se tornando grande aliada e um poderoso agente de mediação que incita 

no aluno prazer, uma vez que envolve um caráter lúdico e desafiador. 

 Sendo assim, trouxemos a música como forma de linguagem enquanto 

recurso pedagógico para dentro da sala de aula visando proporcionar o 

desenvolvimento de uma aprendizagem através de momentos lúdicos que se tornam 

prazerosos, dinâmicos e trazem motivação fazendo com que a construção de 

conhecimento aconteça natural e espontaneamente, tornando os alunos 

protagonistas de seu próprio aprendizado e buscando mostrar os benefícios que a 
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canção pode promover enquanto gênero discursivo. 

 Os gêneros textuais podem ser estudados como instrumentos imprescindíveis 

de socialização, aproveitados para compreender, expressar e interagir nas distintas 

formas de convívio social pois, hoje em dia, contamos com uma grande variedade 

de gêneros textuais que permeiam toda a sociedade. Neste formato, temos os 

reflexos do uso desses para alfabetizar e trabalhar o conteúdo de língua portuguesa 

e interdisciplinaridade, como jornal, bilhetes, receitas, anúncios, rótulos e todos os 

outros que concorram para a formação tanto do leitor, quanto do escritor capaz de 

saber determinar o uso adequado para cada situação de sua vida. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) enfatizam a 

necessidade de organizar situações de aprendizagem a partir da diversidade textual, 

especificando gêneros adequados para o desenvolvimento do trabalho com 

linguagem oral e escrita e relacionam as canções enquanto gênero pertinente ao 

trabalho tanto relativo à linguagem oral como escrita.  

 Cabe assim a definição de canções enquanto gênero textual. O gênero 

canção corresponde a um texto escrito em verso ou em prosa literária destinado ao 

canto. Tem como objetivo fazer da língua o instrumento artístico capaz de tocar a 

sensibilidade do destinatário, trabalhando com recursos expressivos, com a 

linguagem poética, apoiando-se em métrica fixa ou não, em rimas regulares ou não, 

mas tem no ritmo a sua marca essencial e visa causar prazer estético. Diferente da 

música que corresponde à combinação de sons que produz melodia através de um 

instrumento musical, a canção é uma combinação de duas linguagens: verbal (texto) 

e musical (música). 

 Costa (2002, p.107) chama a atenção para as peculiaridades do gênero: 

 

A canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da 
conjunção de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e 
melodia). Defendemos que tais dimensões têm de ser pensadas juntas, sob 
pena de confundirmos a canção com outro gênero [...] Assim, a canção 
exige uma tripla competência: a verbal, a musical e a lítero-musical, sendo 
esta última a capacidade de articular as duas linguagens.  

  

 Costa defende ainda que se deve ter a atenção voltada para se preservar seu 

caráter híbrido, não desmerecendo sua linguagem verbal ou musical. Olhar a canção 

enquanto gênero textual permite utilizá-la para planejar práticas pedagógicas que 

rompam com a lógica da visão exclusivamente do adulto (adultocêntricas) através da 
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valorização dos argumentos das crianças e incentivo para que as mesmas se 

manifestem enquanto interlocutoras ativas e desempenhem papel central no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo agentes da sua própria ação e discurso 

e reconhecendo que são capazes de participar com suas diferentes linguagens nas 

tomadas de decisões sobre temas que lhes dizem respeito. 

 Entendemos ser necessário ter cuidado na escolha das canções para que se 

garanta intencionalidade pedagógica nas práticas desenvolvidas em sala de aula e 

que realmente se configure uma concepção de educação que promova a vivência de 

múltiplas experiências. Igualmente é preciso valorizar os conhecimentos prévios das 

crianças, suas vivências e incentivar sua própria produção através da seleção de 

obras potencialmente significativas que enriqueçam seu mundo interior. Essa prática 

estimula e motiva os alunos para que se despertem discussões, os levem a 

interpretações, indagações e sensações e para construir aprendizagens.  Com essa 

finalidade, precisamos explorar a canção e seus recursos por meio da leitura e 

exploração de suas letras, desenvolver sequências didáticas que favoreçam a 

abordagem de assuntos e conteúdos necessários e adequados para alcançar os 

objetivos propostos e incentivar práticas de leitura e de escrita significativas que 

instiguem os alunos a produzir conhecimentos.  

 

4.3 O lúdico na educação como motivador da aprendizagem 
 

“B i      om     i  ç   ão é          m o, é g  h -lo; 
se é triste ver menino sem escola, mais triste ainda é vê-
los sentados, tolhidos e enfileirados em uma sala de aula 
sem ar, com atividades mecanizadas, exercícios 
estéreis, sem valor para a formação dos homens críticos 
e transformadores de uma socieda   ” (Carlos 
Drummond de Andrade, 1997)  

 

 Sabemos que é através do brincar que a criança se expressa, ou seja, 

desenvolve sua comunicação, a motricidade, a cognição e a socialização. O 

desenvolvimento infantil está diretamente relacionado à brincadeira, sendo por 

intermédio dela que a criança se exprime e desenvolve suas habilidades de criação, 

de relacionar e interagir com o mundo. 

O brincar é um dos aspectos cruciais para que ocorra a interação social que 

faz parte do universo infantil e compõe uma das formas pelas quais se realiza o 

aprendizado da criança, sendo fundamental que faça parte do universo da sala de 
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aula como nos afirma Friedmann (2012, p. 38): 

 

Os jogos e brincadeiras são uma atividade importantíssima e merecem ser 
levados para a sala de aula para tornar a educação mais compatível com o 
desenvolvimento das crianças. 
 
 

Quando pensamos em jogos e brincadeiras, logo nos vêm à mente 

sentimentos e palavras como diversão, alegria, prazer. E é a isso que a ludicidade 

naturalmente induz representando liberdade de expressão, criação e motivação.  

 Assim, entendemos que as atividades lúdicas fazem com que as crianças 

explorem criativamente sentimentos e conhecimentos e gerem novas possibilidades 

de interpretação e de representação do real de acordo com suas necessidades, 

seus desejos e suas paixões. Estas mesmas atividades também permitem às 

crianças a troca, a interação, que se descubram enquanto sujeitos da ação e que, 

para alcançar seus objetivos, algumas vezes precisam levar em conta o fato de que 

os outros também têm objetivos próprios. 

 Entre os benefícios de trazer o lúdico para a sala de aula estão os cognitivos 

e as perspectivas de desenvolver as habilidades motoras e de expressão corporal.  

Além disso, brincar contribui para a desinibição e produz uma excitação intelectual 

altamente estimulante. Amplifica habilidades perceptuais como atenção e memória, 

dentre outras. A criança, por meio do lúdico, representa situações que simbolizam 

uma realidade que ainda não pode alcançar e aprende a interagir com as pessoas, 

compartilhar, ceder às vontades dos colegas e a receber e dispensar atenção ao 

outro. Aprendem, ainda, a respeitar e a serem respeitadas. 

 Do ponto de vista cognitivo, as brincadeiras e jogos promovem situações em 

que as crianças aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas, 

integram aspectos cognitivos, sociais e físicos e despertam seu interesse pelos 

conteúdos curriculares. Nesse sentido, Friedmann afirma que: 

 

A principal preocupação da educação deveria ser a de propiciar a todas as 
crianças um desenvolvimento integral e dinâmico. É importante que os 
conteúdos correspondam aos conhecimentos gerais da criança, a seus 
interesses e necessidades, além de desafiar sua inteligência. 
(FRIEDMANN, 2012, p. 44) 

 

 Assim, sabemos que a brincadeira acarreta em vários ganhos para o 

desenvolvimento e a aprendizagem de qualquer criança. Quando envolvidas em 
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atividades lúdicas, as crianças agem com espontaneidade, favorecendo situações 

em que elas não se sintam com medo de errar ou pressionadas a realizar tarefas 

obrigatórias.  Diversos estudos abordam que o lúdico e a aprendizagem são ações 

complementares e representam um recurso facilitador e motivador da aprendizagem. 

 Defendemos que a escola priorize o prazer de aprender. Dentre as inúmeras 

possibilidades da incorporação do lúdico às práticas pedagógicas, com o uso de 

jogos e brincadeiras, podemos destacar o auxílio na aprendizagem de conteúdos de 

diversos componentes curriculares. No ensino de Matemática, por exemplo, os jogos 

podem ser usados para promover o aprimoramento de conhecimentos matemáticos 

no domínio da geometria, estímulo ao florescimento do raciocínio lógico-matemático, 

domínio do espaço, das propriedades das figuras; no domínio numérico a partir da 

descoberta das propriedades dos números, utilização da numeração, e no domínio 

lógico. No ensino relativo ao componente curricular Língua Portuguesa, diversos 

jogos também podem ser utilizados pelos professores para ajudar na aprendizagem. 

Por exemplo, a reflexão sobre o sistema alfabético pode ser realizada por meio de 

jogos voltados para o desenvolvimento da consciência fonológica e relações com a 

escrita. Assim, em todas as disciplinas e conteúdos é possível lançar mão de 

atividades lúdicas para contribuir com a aprendizagem. 

 

Ao pensar atividades significativas e desafiadoras que respondam aos 
objetivos, é importante articulá-las de forma integrada, conforme a realidade 
sociocultural das crianças, seus estágios de desenvolvimento e os 
processos de construção cognitiva, valorizando o acesso aos 
conhecimentos dos mundos físico e social. (FRIEDMANN, 2012, p.45) 

 

 Esses jogos também favorecem a aprendizagem de crianças com deficiência 

ou outros tipos de necessidades que requeiram um tempo maior de dedicação para 

a compreensão do sistema de escrita por meio do favorecimento de situações 

seguras e lúdicas. Ao brincar, a criança movimenta-se em busca de parceria e 

exploração de objetos, comunica-se com seus pares, se expressa por meio de 

múltiplas linguagens, descobre regras e toma decisões. Fazer a junção do uso de 

canções e desenvolvimento a partir delas de atividades lúdicas envolve as crianças 

no processo de ensino e aprendizagem de forma ativa, efetiva, prazerosa e eficiente. 

Assim, potencializa dimensões importantes no aprendizado dos conhecimentos 

escolares, em que o lúdico, através da utilização de jogos e brincadeiras, é utilizado 

para aguçar a curiosidade dos alfabetizandos em relação aos conteúdos trabalhados 
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e simultaneamente para valorizar seu conhecimento de mundo e ampliá-lo. 

  

4.4 Interdisciplinaridade  ̶ Aliando teoria e prática   
 

 Desde que nascemos estamos constantemente aprendendo em diferentes 

ambientes e situações, o que nos leva a refletir que o processo de construção do 

conhecimento se dá através do contato e interação com diferentes linguagens e da 

exploração das diversas possibilidades no mundo que nos rodeia. 

 Sendo assim, a escola não deve apenas promover a aprendizagem de leitura 

e escrita. Ao se cumprir a dimensão política e pedagógica, considerando a 

diversidade de processos de aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das 

turmas, a escola precisa se constituir como um espaço com inúmeras possibilidades 

para que toda criança em processo de alfabetização possa continuamente construir 

conhecimentos diversificados e multifacetados, esforçar-se para fomentar a 

igualdade de oportunidades assegurando o ensino e a aprendizagem em todas as 

áreas de conhecimentos. 

 Nesta perspectiva, é de extrema importância que a escola, além de favorecer 

e garantir o direito à leitura e à escrita que são a base da alfabetização, elabore a 

proposta curricular abarcando conhecimentos de outras disciplinas embasados na 

relevância e tipo de conteúdos significativos, de caráter crítico e relacionados à 

realidade social dos alunos.    

 Pensando nesta perspectiva, me propus a desenvolver uma prática baseada 

na interdisciplinaridade que buscasse ampliar as possibilidades de meus alunos de 

maneira a terem acesso a diferentes saberes. 

 A interdisciplinaridade não é um tema novo nem nas escolas nem no cenário 

educacional. No entanto, falar sobre interdisciplinaridade parece ser mais simples do 

que incorporar o conceito nas práticas de sala de aula. Considerar o todo das áreas 

de conhecimento sem buscar a fragmentação excessiva e, por outro lado, 

aprofundar esse conhecimento buscando a articulação entre os diferentes saberes 

tem sido uma tarefa complexa para o professor. 

 A perspectiva interdisciplinar refere-se aos desenvolvimentos relacionados ao 

currículo da educação básica, na forma de estratégias para a integração entre 

disciplinas, aqui entendidas como as matérias do currículo escolar. É importante 

destacar que, ao representar um princípio de integração das disciplinas escolares, a 
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ideia de interdisciplinaridade estabelece um modo de pensar e produzir o currículo 

escolar que contrasta com a tendência tradicional de fragmentação e isolamento 

entre as diferentes áreas do conhecimento. 

 Desse ponto de vista, faz-se necessário pensar na seleção, organização e 

distribuição de conhecimentos relevantes para que todos os alunos possam se 

apropriar deles por meio do planejamento pedagógico contextualizado, elaborado e 

integrado. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, (DCN) 

(BRASIL, 1998) propõem ser necessário “  gi im     u i         qu  i         ção 

    gógi       iv   i        io   ” (     3º i  i o IV,   48)  O i    m  i    para 

que as propostas curriculares contemplem as diversas áreas do conhecimento:    

Ciências Humanas, Ciências Naturais e Matemática e Linguagens    de forma 

articulada e interdisciplinar. 

 A proposta das Orientações Curriculares do Município de Duque de Caxias 

também orienta integrar as diferentes áreas do conhecimento. O documento afirma 

que a educação deve estar alicerçada no direito de os cidadãos desfrutarem de uma 

formação básica comum e organizada através dos eixos estruturadores8, 

privilegiando a formação do desenvolvimento humano, integrando as diferentes 

áreas do conhecimento. (DUQUE DE CAXIAS, 2004, p.36)  Essas áreas curriculares 

objetivam a formação complexa de um cidadão autônomo que saiba atuar em 

sociedade no mundo contemporâneo. Essa formação, segundo o documento, não 

seria possível com uma organização curricular disciplinar. A proposta da rede, então, 

é de um currículo integrado com uma abordagem interdisciplinar.  

 Fazenda (1998, p.46) retrata o conceito de interdisciplinaridade em um 

    i o  i  i  i     m qu  “[...] pressupõe a existência de ao menos duas disciplinas 

como referência e a presença de uma ação recí  o   ”,    o h     o   

necessidade de interação e afirma ainda que a perspectiva interdisciplinar não é 

contrária à perspectiva disciplinar, não podendo assim viver sem ela, mais ainda, 

“  im    -       ”  (F ZEND , 1998,   46)  

 O trabalho interdisciplinar também é abordado nos documentos oficiais como 

a LDB e PCN de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, documentos centrais da 

política curricular brasileira atual para a Educação Básica. Nos textos dos PCN, por 

                                                 
8
 Os eixos estruturadores são: Linguagem, Pluralidade Cultural e Ética.  
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exemplo, a interdisciplinaridade é denominada de eixo organizador da doutrina 

curricular que estaria expressa na nova LDB (BRASIL, 1998), inaugurando novas 

discussões e tornando-se um conceito central e indispensável para pensar e fazer a 

Educação Básica neste país. No entanto, nos documentos não existe uma 

conceituação ampla do termo e nos PCN não estão disponíveis quaisquer 

indicações objetivas e sistematizadas quanto às formas de implementação da 

interdisciplinaridade. Inclusive nas Orientações Curriculares do Município de Duque 

de Caxias não há uma explicitação de como se daria o diálogo entre as disciplinas. 

O que está presente é o papel desses eixos dentro de cada área do conhecimento. 

Em termos de documento orientador, creio que deixou uma lacuna e a cargo do 

professor a busca por fundamentação teórica e embasamento para desenvolver sua 

prática em consonância com esta perspectiva. 

 Para o estabelecimento de uma prática coerente e que enfatize a integração 

efetiva de diferentes áreas, é necessário planejamento por parte do professor e ter 

clareza dos objetivos que quer alcançar para que se exerça a ação didática. Para 

que esta prática ocorra, é necessário o estabelecimento de rotinas que contemplem 

diferentes tipos de atividades, mas também que se articulem os diferentes 

componentes curriculares, atendendo a princípios didáticos que envolvam temáticas 

relevantes para a vida das crianças e promovam a diversificação de estratégias 

didáticas. Agindo assim, o desenvolvimento do trabalho dialoga com o que afirma 

Fazenda (2011, p.59) 

 

O que se pretende na interdisciplinaridade não é anular a contribuição de 
cada ciência em particular, mas apenas uma atitude que venha a impedir 
que se estabeleça a supremacia de determinada ciência, em detrimento de 
outros aportes igualmente importantes.  
 
 

 Contrária a essa perspectiva, o que percebemos na prática nas escolas é a 

fragmentação de matérias e a priorização de disciplinas como Língua Portuguesa e 

Matemática, com foco na alfabetização inicial, pura e simples de leitura e escrita. 

Fazenda (2011) aponta que o conceito-chave de interdisciplinaridade é uma atitude 

que proporcionaria a colaboração entre as diversas disciplinas através da interação. 

Somente desta forma seria possível superar a fragmentação e aproximar os 

conteúdos da realidade social dos alunos, reforçando ainda que: 
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 A possibilidade de situar-se no mundo hoje, de compreender e criticar as 
inumeráveis informações que nos agridem cotidianamente, só pode 
acontecer na superação das barreiras existentes entre as disciplinas. 
(FAZENDA, 2011, p.75). 
 
 

  Deste modo, percebemos que o conceito de interdisciplinaridade ainda é 

pouco compreendido por parte dos profissionais de educação, sendo necessário 

estar em constante busca e pesquisa, investir em formação continuada e 

aprofundamentos teóricos. Busca-se assim   já que essas práticas ainda se 

apresentam como desafios a serem superados, não só pelo professor que atua 

diretamente com os alunos e é o mediador dessas práticas, mas também pela 

escola que ainda articula suas práticas a partir do viés disciplinar    provocar uma 

mudança no contexto da prática pedagógica e incorporar na prática diária de forma 

crítica e criativa uma dinâmica pedagógica integrada e integradora, pautada em 

discussão reflexiva, contextualizada e fundamentada. 

 O que se conclui é que pensar em formas alternativas de organizar o ensino é 

fundamental para superar a fragmentação entre os conhecimentos oriundos de 

diferentes áreas do conhecimento. Planejar o trabalho sabendo que os 

conhecimentos podem ser tratados de modo articulado e ser retomados e 

aprofundados de um ano de escolaridade para o outro é vital quando o professor 

assume uma perspectiva interdisciplinar. 

 Acredito que o trabalho desenvolvido a partir de canções contribui para o 

desenvolvimento da proposta interdisciplinar de ensino, visto que podemos a partir 

de suas letras materializar o desenvolvimento de atividades e sequências didáticas 

que permitem articular diversas e diferentes disciplinas resgatando ainda os 

conhecimentos prévios dos alunos e integrando-os a novas perspectivas e saberes. 

O que se deve levar em consideração também é a participação dos alunos no 

seu processo de ensino e aprendizagem, valorizando sua linguagem, desenvolvendo 

posturas críticas e relacionando seu saber à prática social, proporcionando assim ao 

aluno um desenvolvimento de forma integrada em todos os seus momentos dentro 

da instituição de ensino. O mundo não é fragmentado, é global. O ser humano não é 

fraccionado e deveria ser visto e entendido como um ser único e diverso. Dar acesso 

a um conhecimento integrado é uma demanda do mundo contemporâneo e, 

portanto, deveria ser um dos deveres da escola. 

 Por fim, foi desenvolvido um trabalho interdisciplinar mas que,  na minha 
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opinião, apesar de ter realizado a integração entre várias áreas do conhecimento, 

não contemplou a todas, como por exemplo, Educação Física e Geografia. Sendo 

assim, não existiu uma priorização de uma disciplina nem hierarquia entre elas.  

Acredito que o curto tempo para o planejamento e desenvolvimento das atividades 

contribuiu para que uma ou outra disciplina não fosse contemplada. Isso não 

prejudicou o desenvolvimento do trabalho nem tampouco a construção de 

conhecimentos por parte dos alunos. 

 Dessa forma, o trabalho proporcionou a participação dos alunos de forma 

efetiva em todo o processo, a construção de aprendizagens mútuas e o 

relacionamento da prática escolar com a realidade dos alunos, propiciando 

aprendizagens significativas e prazerosas. 
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 A abordagem metodológica qualitativa com olhar interpretativo norteia a 

pesquisa deste trabalho. A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam os 

acontecimentos em seus cenários naturais tentando entender os fenômenos em 

torno dos significados que as pessoas a elas conferem. Preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados e centra-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Os dados, em vez de 

serem tabulados de forma a apresentar um resultado preciso, são retratados por 

meio de relatórios levando-se em conta aspectos tidos como relevantes. Segundo 

Moreira e Caleffe (2008,   73/4), “     qui   qu  i   iv   x  o              í  i    

 o  i  iví uo         io  qu   ão  o  m     f  i m          i o   um  i  m    ”.  

Essa pesquisa usou como inspiração alguns elementos da Pesquisa-ação em 

diálogo com referências que tratam da interdisciplinaridade e/ou integração 

curricular, sendo desenvolvidas sequências didáticas para a turma em análise. 

Compreendo que a Pesquisa-ação consiste na investigação de um problema que faz 

parte de um cenário educativo específico. Assim, Moreira e Caleffe (2008, p.92) 

inferem que: 

 

A pesquisa ação na escola e na sala de aula é um meio: a) de sanar 
problemas diagnosticados em situações específicas, ou melhorar alguma 
maneira um conjunto de circunstâncias. b) de treinamento em serviço, 
portanto, proporcionando ao professor habilidades, métodos para aprimorar 
sua capacidade analítica e fortalecimento da autoconsciência; c) de 
introduzir abordagens adicionais e inovadoras no processo ensino-
aprendizagem e aprender continuamente em um sistema que normalmente 
inibe a mudança e a inovação; [...] e) de proporcionar uma alternativa à 
solução de problemas na sala de aula.  
 
 

Diante disto, é importante dizer que o problema de pesquisa partiu da 

necessidade de intervir em algumas dificuldades percebidas por mim na turma, 

ademais do desejo de tornar a aprendizagem significativa e prazerosa, também de a 

melhora da capacidade de decodificação/interpretação de diferentes linguagens, de 

compreender, modificar, comunicar e atuar na sociedade em que está inserido, 

trazendo assim para a sala de aula elementos relacionados ao meio social das 

crianças. Além disso, partiu da necessidade de proporcionar a integração de 

diferentes componentes curriculares ao processo de ensino-aprendizagem, um fato 
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que me incomodava em minha prática, ou seja, uma aplicação fragmentada do 

conhecimento denotada pela falta das outras disciplinas no processo da 

alfabetização. 

Essa reflexão sobre minha prática implica em modificações no conhecimento, 

além da identificação da necessidade de mudança e o levantamento de possíveis 

soluções, provoca transformação e a busca por ações que visam transformar uma 

determinada realidade. Nesse sentido, a característica principal desse exercício 

pedagógico é a relação entre a teoria e a prática que pretendem tornar a 

aprendizagem significativa, prazerosa e efetiva, proporcionando aos alunos 

inserirem-se no mundo letrado.  

 

 5.1 Caracterização da turma e campo de pesquisa 

 

 Os sujeitos da pesquisa pertencem à turma 101 do período matutino da E. M. 

Marechal Floriano Peixoto, que fica localizada no município de Duque de Caxias, em 

uma comunidade muito carente. A turma possui uma ótima interação e 

entrosamento, onde a maioria de seus alunos frequentou a Educação Infantil na 

própria escola conforme apresentei na introdução deste trabalho. 

 A turma é composta por 23 alunos, sendo 07 meninas e 16 meninos com faixa 

etária entre 6 e 8 anos. Os educandos encontravam-se em diferentes níveis de 

escrita ao se iniciar o desenvolvimento do presente trabalho, com alunos na hipótese 

pré-silábica, alguns na hipótese silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro 

e poucos na silábico-alfabética , se tratando de um grupo heterogêneo em relação 

aos níveis da língua escrita, de acordo com os estudos de Ferreiro e Teberosky 

(1986). 

 No que diz respeito ao comportamento, a turma era bastante agitada e 

apresentava dificuldades em realizar atividades que requerem concentração e 

distraíam-se com muita facilidade em atividades em duplas e em grupos. No 

entanto, a maioria não era tímida e tinha um interesse e atração muito grandes por 

canções. Acredito que esta tendência tenha sido aguçada na Educação Infantil, a 

qual muitos haviam cursado na própria escola. Qualquer palavra ouvida na sala de 

aula que fizesse lembrar alguma canção, eles começavam a cantarolar e 

interrompiam muitas vezes a lição. Esse gosto por canções me chamou a atenção 

para o que lhes provocava interesse e prazer. 
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 Em relação à sala de aula, esta possui pouco espaço e é dividida ao meio por 

divisórias. As mesas e cadeiras são dispostas de forma enfileirada e em duplas, não 

sendo possível a organização de outras formas por conta do espaço extremamente 

reduzido. Quando é necessária a utilização de momentos que requerem maior 

espaço ou roda de conversa temos que utilizar a área externa da escola, pois não 

possuímos pátio coberto. Desta forma, o trabalho fica um pouco prejudicado, pois os 

alunos se distraem com muita facilidade no ambiente externo que tem acesso às 

janelas de outras salas de aula e às árvores que estão sempre habitadas por 

animais da região como micos e pássaros.  

 O bairro ao entorno da escola não possui espaço de lazer para que as 

crianças possam utilizar e estes passam a maior parte do dia brincando na rua. 

Poucos alunos têm acesso a entretenimentos como cinemas e nenhum dos alunos 

frequentou ou conhece museus e teatros. Muitos conhecem somente bairros 

vizinhos. 

 A escola possui um espaço físico relativamente pequeno com um total de 

nove salas de aula, uma sala de leitura e um pequeno refeitório. Não possui sala de 

professores, nem pátio coberto ou outra área que possibilite desempenhar um 

trabalho fora da sala de aula com segurança. A oferta e disponibilização de 

equipamentos informatizados são precárias, possuindo somente uma TV, um 

aparelho de DVD e um aparelho de retro projeção. A questão da utilização de xerox 

para realização de atividades, sem a necessidade de cópia, é racionada, pois não há 

verba para a compra de tinta e manutenção da máquina. A escola recebe 

anualmente livros didáticos; no entanto, estes apresentam propostas divergentes e 

que fogem a realidade dos alunos. A sala de leitura reserva muitos livros e obras, 

podendo ser utilizados tanto a sala quanto os livros em dias nos quais não há 

desenvolvimento de trabalhos pela professora responsável pela sala. É importante 

dizer que não há professores especializados na escola nas áreas de Artes, 

Educação Física, Música e Informática, cabendo ao professor como generalista, 

integrar estas áreas de conhecimento ao seu planejamento pedagógico. 

 Quanto ao desenvolvimento do trabalho pedagógico, faltava no 

desenvolvimento de minha prática docente a incorporação de outras disciplinas além 

de Língua Portuguesa e Matemática, que eram empregadas de modo fragmentado e 

permitiam o desenvolvimento de um trabalho focado estritamente em leitura e 

escrita, o que me angustiava profundamente. Sentia a necessidade da incorporação 
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e articulação entre os demais componentes curriculares que são de extrema 

importância para promover uma aprendizagem significativa que proporciona a 

criança se familiarizar com diferentes linguagens e ampliar seu conhecimento. 

  Desse modo, partiu do notável interesse da turma por canções meu incentivo 

e estímulo para desenvolver este trabalho e integrar os diferentes componentes 

curriculares    tão indispensáveis ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos    

assim fazendo com que tivessem um papel ativo em seu processo de aprendizagem 

ao propor atividades de leitura e escrita que fizessem sentido para eles e criar 

situações didáticas que fossem desenvolvidas de forma prazerosa, contextualizada 

e de acordo com a realidade social dos alunos. 

   

5.2 Instrumentos da pesquisa 
 

 Diante disto, os dados que foram utilizados na realização deste Produto Final 

foram gerados a partir da observação do trabalho desenvolvido e análise da 

produção dos alunos (individualmente e em grupo), bem como seus relacionamentos 

entre os pares e o quanto esta interação proporcionou desenvolvimento e 

aprendizado em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental. A partir desta 

experiência foi proporcionado o desafio de pesquisar, participar e analisar dados, 

possibilitando a articulação entre teoria e prática, a qual gerou crescimento 

profissional e pessoal. Foram analisados registros em fotos, análise das hipóteses 

silábicas, exercícios, registros das produções e atividades que foram reproduzidas 

pelos alunos de forma individual e coletiva, suas falas e discussões, sempre 

empregando um olhar qualitativo e analisando-se os avanços e aprendizagens 

construídos ao longo do processo. 

 Moreira e Caleffe (2008) definem esta observação como participante, pois 

“ o  i i i    o    qui   o          o mu  o  o i    o      i i        o    u o” 

(  201),    fi m m qu        i o        i i  ção   o o  io   “  m  ho  m   i      

obter uma imagem válida da rea i      o i   ” (   204). 

  Assim, a investigação teve como foco compreender como o trabalho com 

canções pode contribuir para a alfabetização de crianças no primeiro ano do Ensino 

Fundamental e para o desenvolvimento das habilidades e das atividades 

pedagógicas que favoreçam o encontro lúdico e criativo dos alunos com os textos 

que circulam no seu cotidiano. Para tal investigação, a interação e comunicação 
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estabelecidas entre pesquisador e os sujeitos pesquisados proporcionaram um clima 

de segurança, interesse e confiança.  

 O trabalho foi concebido utilizando-se sequências didáticas que 

compreenderam a exploração das letras das canções e suas rimas, a utilização de 

textos fatiados, atividades em folhas xerocadas, uso de jogos e contação de 

histórias que viabilizaram incorporar diversas linguagens e possibilidades para assim 

desenvolvê-lo de forma lúdica e envolvente.  

 

5.3 Sequência didática 
 

 Podemos definir sequência didática como um conjunto de atividades ligadas 

entre si e planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa.  São organizadas 

de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aquisição de 

conhecimento de seus alunos e envolvem atividades de aprendizagem e de 

avaliação. 

A organização do trabalho pedagógico precisa integrar um conjunto de 

procedimentos que, intencionalmente, devem ser planejados para ser executados 

durante certo período de tempo, tomando como referência as práticas sociais/ 

culturais dos sujeitos envolvidos, suas experiências, interesses e que possam 

promover a construção de conhecimento. 

Pensando nisso, as sequências didáticas foram escolhidas como estratégia 

para o desenvolvimento e aplicação deste trabalho, pois permitem tornar o ensino 

mais significativo para o aluno, uma vez que quando atuamos de forma 

contextualizada, buscamos a adequação à realidade da turma e focamos nas 

habilidades e competências a serem trabalhadas, facilitamos a organização do 

trabalho pedagógico, o que acarreta no desenvolvimento de atividades claras e 

condizentes com os objetivos traçados e intencionalidades desejadas. O tipo de 

estruturação do trabalho na sequência didática foi o meio mais adequado de 

desenvolver as atividades por abordar várias estratégias de ensino e aprendizagem 

e conferir ao professor uma avaliação mais precisa em cada etapa em que a 

sequência se desenvolve. 

 Assim, a realização de atividades sistemáticas com sequências didáticas que 

têm como objetivo principal a ampliação das experiências de aprendizagem e o 

letramento promovem um desenvolvimento global do aluno colocando-o no centro 
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do processo de ensino e aprendizagem. 

 Baseado no conceito de sequência didática apresentado por Schneuwly e 

Dolz (2004, p.82) que a define como sendo “um conjunto de atividades pedagógicas 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou     i o”, 

busquei desenvolver a estruturação do trabalho fundamentada na organização de 

uma determinada sequência, pois é sabido que as sequências didáticas possibilitam 

a organização do trabalho pedagógico de forma clara e com intencionalidades bem 

definidas. 

 Dolz e Schneuwly (2004, p.93) apresentam as seguintes finalidades gerais 

para o trabalho com a sequência didática:  

 

 Preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais 
diversas da vida cotidiana, oferecendo-lhes instrumentos precisos, 
imediatamente eficazes, para melhorar suas capacidades de escrever e de 
falar;  

 Desenvolver no aluno uma relação consciente e voluntária com seu 
comportamento de linguagem, favorecendo procedimentos de avaliação 
formativa e autorregulação;  

 Construir nos alunos uma representação da atividade de escrita e de 
fala em situações complexas, como produto de um trabalho, de uma lenta 
elaboração. 
 
 

 No momento do planejamento foram observadas dimensões como o tempo 

destinado à realização das atividades, etapas do desenvolvimento, tipos de 

atividades, formas de organização dos alunos, os recursos didáticos que seriam 

utilizados e as formas de avaliação, acompanhamento e registros, levando em 

consideração que diferentes tipos de conhecimentos podem ser apropriados em 

atividades organizadas em sequências, contemplando o que é discutido nos PCN 

(BRASIL, 1997c, p. 74). 

 Ao se planejar a sequência didática foi avaliada a efetividade de seu caráter 

interdisciplinar, em que foi possível através da letra de cada canção explorar sua 

linguagem, letra e adequação à realidade da turma. O planejamento permitiu 

beneficiar o desenvolvimento da oralidade e de interações favoráveis à 

aprendizagem, à construção coletiva e à interação através dos trabalhos em grupos 

e duplas e também realizar avaliações ao longo de cada etapa para avaliar os 

avanços e intervenções necessárias. Foram contemplados componentes 

curriculares de diferentes áreas como Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Ciências e Artes, levando-se em conta os saberes e conhecimentos prévios dos 



40 

 

alunos. Em relação ao aluno Loureiro (2003, p. 22) afirma:  

 
Acreditamos que é necessário considerar sua vivência e sua experiência, 
valorizando suas habilidades e seu potencial criativo e integrando, sempre 
que possível, o conteúdo musical aos demais conteúdos desenvolvidos por 
outras áreas artísticas e às demais disciplinas do currículo.  

 

 Foram utilizadas para a realização das atividades duas canções: 

“T  go om  go”    Bi  B        “        ,”    ção  o u       v   ão    “G  i h  

Pi    i h ”    ém  i  o, foi feita uma sensibilização para que fosse apresentado às 

crianças o tema e o trabalho que seria desenvolvido, explicitando a eles que 

participariam ativamente da escolha de uma das canções trabalhadas e que a 

segunda canção seria escolhida por mim, buscando despertar um maior interesse, 

participação, criticidade e envolvimento. Essa diversificação de estratégias visou 

tornar o processo de alfabetização e aprendizagem mais motivador e envolvente.  

 Esta mudança na maneira de desenvolver o trabalho pedagógico trouxe 

benefícios e perspectivas para meus alunos, pois proporcionou uma maneira 

diferente e transformadora de desenvolver as atividades diárias e mudanças na 

realidade escolar, reorganizando a rotina, afastando-se de atividades mecânicas que 

priorizam leitura e escrita, trazendo temáticas pertinentes à produção de 

conhecimentos e permitindo aos alunos agirem e atuarem em seu processo de 

aprendizagem.  A inserção na sequência didática de atividades lúdicas também foi 

outro ponto fundamental e importante para que os alunos atuassem de forma 

envolvente, dinâmica e que proporcionou alegria, prazer, desinibição de alguns e 

maior interação. 

 Isso provocou uma mudança de postura nos alunos que estavam 

acostumados a uma rotina estática em que diversas vezes ao se iniciar o trabalho 

perguntaram quando iriam “f z     v  ” ou  o i   “  v    o qu   o”  

 É importante destacar que o trabalho não pôde ser ampliado e algumas 

atividades incorporadas ao planejamento devido ao curto tempo para aplicá-las, pois 

precisei entrar em licença médica no início do mês de novembro para a realização 

de uma cirurgia.  Assim, desenvolvi o trabalho somente com duas canções e 

algumas atividades não puderam ser incluídas, mas deixo-as como sugestão no 

desenvolvimento da análise dos resultados. 

 Abaixo, apresento quadro com uma breve descrição de cada atividade 

realizada através de três sequências didáticas, sendo a primeira sequência 
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envolvendo atividades de sensibilização e introdução ao tema e outras duas 

sequências didáticas divididas entre a que foi desenvolvida a partir de uma canção 

escolhida por mim e outra baseada na canção escolhida pela turma na eleição. 

 
 
Quadro 1 – Descrição das atividades realizadas 
 
 

  
Datas de realização 

 

 
Resumo das atividades 

desenvolvidas 
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27/ 09/ 2016 

1º dia de aplicação 

 

Introdução e apresentação do gênero 

textual canção através da exploração 

e reconhecimento de obras de artes 

que retratam brincadeiras infantis e 

brincadeiras de roda. 

 

 

28/ 09/ 2016 

2º dia de aplicação 

 

Roda de conversa sobre canções e 

brincadeiras de roda e exibição dos 

vídeos da Turma da Mônica 

“B i qu  o      i     i   ”   

“B i     i    mo      ”. 

 

 

 

 

29/ 09/ 2016 

3º dia de aplicação 

 

Eleição da canção preferida da turma 

e elaboração do gráfico com os 

   u    o   C  ção    i   “        ” 

Atividades para casa de socialização 

com os pais e levantamento do 

conhecimento deles sobre canções 

que eles costumavam usar para 

brincar na infância. 
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30/ 09/ 2016 

4º dia de aplicação 

 

 Roda de conversa para socialização 

das informações que levantaram com 

seus familiares sobre as canções, 

seus pensamentos e o conhecimento 

sobre outras canções que seus pais 

conhecem e utilizavam em sua 

infância.  
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03/ 10/ 2016 

1º dia de aplicação 

 

Apresentação da canção 

Tangolomango de Bia Bedran 

escolhida por mim para o 

desenvolvimento da primeira 

sequência didática e apresentação do 

vídeo Quintal da Cultura - 

T  go om  go  B i     i   “    fo   

sem fio”, discussão e apresentação do 

conceito de Tangolomango. 

 

 

 

04/ 10/ 2016 

2º dia de aplicação 

 

Exploração do cartaz contendo a letra 

da canção. Representação em 

desenhos das partes que mais 

gostaram na canção. 

Trabalho com texto fatiado. 

 

 

 

 

 

05/ 10/ 2016 

3º dia de aplicação 

Trabalho com alfabeto móvel 

escrevendo palavras a partir da 

palavra Tangolomango, exploração 

das rimas da canção. Atividades 

escritas sobre rimas (Apêndice A) e 

contação da história “Só um 

mi u i ho”        M  i  M  h  o  
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06/ 10/ 2016 

4º dia de aplicação 

 

Exploração de situações problemas 

desenvolvidas de forma oral. 

Contação da história “As dez 

Furunfunfelhas” de Lenice Gomes e 

utilização de fantoches para 

representar a subtração demonstrada 

na canção. 

 

 

 

07/ 10/ 2016 

5º dia de aplicação 

D    vo vim   o  o jogo “Go  o  o 

S  i”  Co   ção    hi  ó i  do livro 

“Os dez sacizinhos” de Tatiana 

Belinky. Atividades em folhas 

impressas inspiradas na canção 

Tangolomango referentes a conceitos 

envolvendo subtração (Anexo A). 

 

 

 

10/ 10/ 2016 

6º dia de aplicação 

Brincando de Tangolomango. 

Escrita de palavras pelos alunos no 

quadro a partir da primeira letra da 

palavra Tangolomango (T) e primeira 

sílaba. Conversa sobre a palavra 

tangerina e o instrumento musical 

Tantan. 

 

 

11/ 10/ 2016 

7º dia de aplicação 

Conhecendo a fruta tangerina e 

explorando sua escrita e sílabas. 

Jogo trilha da subtração. Conhecendo 

e explorando a canção “Adição-

subtração” do Trio Soneca. 
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19/ 10/ 2016 

1º dia de aplicação  

Apresentação da segunda canção 

      h    “        ”  Ex  o  ção  o 

cartaz contendo a letra da canção e 

exploração das suas rimas. Roda de 

conversa sobre os valores e 
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questionamentos que envolvem a 

canção como a mentira e o valor do 

certo e errado. 

 

 

21/ 10/ 2016 

2º dia de aplicação 

Exploração do cartaz contendo a letra 

da canção. Elaboração e montagem 

do varal literário com a ilustração feita 

pelos alunos das partes e estrofes da 

canção. 

 

24/ 10/ 2016 

3º dia de aplicação 

 

Escrita de texto de memória da 

primeira estrofe da canção Apêndice 

E). Dobradura da barata. 

 

 

25/ 10/ 2016 

4º dia de aplicação 

Apresentação do livro “Histórias de 

Cantigas” de Celso Sisto e contação 

   hi  ó i   h m   : “É m   i      

      ?” 

Jogo de Bingo com numerais até 50 

(Cartelas Apêndice B). 

 

 

 

26/ 10/ 2016  

5º dia de aplicação 

 

Folha de atividades desenvolvendo 

lista dos itens que a barata diz que 

tem. (Apêndice F), atividades com 

rimas (Apêndice D) e escrita de 

palavras apresentando-se a letra 

inicial.  

Exploração da palavra BARATA. 

Contagem das sílabas, letra inicial e 

final. 
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27/ 10/ 2017 

6º dia de aplicação  

Atividades em folha impressa 

contendo situações problemas 

envolvendo adição e subtração 

(Apêndice G) e a relação numeral-

quantidade. Escrita de palavras 

referentes à canção com as sílabas 

dispostas de forma embaralhada 

(Apêndice C). 
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28/ 10/ 2016 

7º dia de aplicação 

Escrita de palavras a partir das 

palavras „BARATA e SAPATO‟ e em 

seguida escrita de palavras utilizando-

se alfabeto móvel. Atividades em folha 

impressa (Apêndice H) em que os 

alunos realizaram a escrita de 

palavras observando-se a posição da 

letra R na palavra. 

 

 

31/ 10/ 2016 

8º dia de aplicação 

 

Introdução ao conteúdo Sistema 

monetário. Conversa sobre a história 

do dinheiro e levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos. 

R   iz ção  o “m     i ho”  m      

de aula. 

 

01/ 11/ 2016 

9º dia de aplicação 

 

D    vo vim   o  o jogo “G    f   

mo     i  ”   vo v   o  o   i o  

matemáticos relacionados à adição. 

 

 

03/ 11/ 2016 

10º dia de aplicação 

 

Co v      o    o   im   “      ”  

Conhecendo seu habitat, alimentação 

reprodução e observação do animal 
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Fonte: A autora, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

analisando seus aspectos físicos. 

 

04/ 11/ 2016 

11º dia de aplicação 

 

Contação de história do livro “Dona 

Baratinha” de Ana Maria Machado. 

Exploração e discussão sobre a 

hi  ó i   R   iz ção  o “Di   o 

   ou   o”  o     o     v    

relacionadas à história ouvida. 

 

 

 

07/ 11 /2016 

12º dia de aplicação 

 

Exibição do filme “Vida de Inseto”. 

Roda de conversa explorando 

aspectos do filme como animais e 

insetos presentes e roda de conversa 

discutindo e respondendo a perguntas 

e curiosidades levantadas sobre 

alguns deles. 
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13/ 12/ 2016 

 

Reunião de responsáveis na escola 

na qual foram compartilhadas 

experiências vivenciadas sobre o 

trabalho desenvolvido, os avanços, 

benefícios e participação dos alunos. 
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6.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Adiante descreverei o desenvolvimento e aplicação das sequências didáticas 

com cada etapa do seu processo e apresentarei a descrição das atividades 

enfocando os aspectos positivos e negativos, bem como as dificuldades encontradas 

para o seu desenvolvimento, além da explicitação do que foi preciso ser adaptado 

no decorrer do processo e do que seria desenvolvido caso houvesse mais tempo 

para a realização e finalmente algumas sugestões e recomendações para outros 

professores e alfabetizadores.  

O tema foi desenvolvido em três sequências didáticas que foram aplicadas no 

decorrer de um total de vinte e três encontros (aulas) conforme descritos a seguir.  

 

6.1 Apresentando o tema – Introduzindo as sequências didáticas  
 

 A introdução do tema contou com a aplicação em quatro aulas, em que foi 

apresentado aos alunos o trabalho que seria desenvolvido, promovidos alguns 

debates, a eleição das canções que foram trabalhadas e sensibilização para instigar 

a participação e interesse de todos. No trabalho foram utilizadas duas canções, uma 

escolhida através de eleição realizada na turma e a segunda canção escolhida por 

mim.  

 

6.1.1 Sequência didática – Introdução e sensibilização – 1ª dia de aplicação 

 

 Nossa primeira aula ocorreu no dia 27 de setembro de 2016 e foi iniciada 

convidando os alunos a irem à Sala de leitura da escola (local com espaço mais 

amplo que a sala de aula e que admite a organização dos alunos de diversas 

formas). Chegando à sala, expliquei que participaríamos de uma roda de conversa. 

Entreguei a eles quatro imagens representando obras de artes e complementei 

explicando o que são consideradas obras de arte e a importância de explorarmos as 

artes visuais, atribuindo a elas sentido, interpretações e associando-as à nossa 

realidade. Segundo Barbosa (1991, p. 27), “           ão fo     ão im o        ão 

existiria desde o tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de 

m  o    zo”, o que deixa claro, portanto, o papel da arte na trajetória cultural da 

humanidade. 
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 Foram apresentadas imagens representando as obras: “Ro   Infantile” - 

Candido Portinari, 1932; “Roda” – Milton Costa, 1942, “Ci      II” – Ivan Cruz, 2005 

e “B i     i         i  ç  – Ri    o F     i, 1951”  O intuito do desenvolvimento 

desta primeira aula foi de sensibilizar os alunos para o tema de forma lúdica. As 

obras apresentadas, além de uma expressão, representam uma cultura a qual 

fazemos parte e proporcionaram o conhecimento da história do nosso país e da sua 

arte. Imagens das obras de artes apresentadas: 

 

            Imagem 1 - Roda Infantile                                     Imagem 2 - Roda 

 

 
                
  Fonte: Candido Portinari, 1932.                            Fonte: Milton da Costa, 1942. 

           
            Imagem 3 - Ciranda II                            Imagem 4 – Brincadeiras de criança 

 
 
 
 

Fonte: Ivan Cruz, 2005.                                           Fonte: Ricardo Ferrari, 1951. 

 

 

 Enquanto as imagens foram passando de mão em mão, fui observando as 

reações dos alunos e suas descobertas, iniciando um debate ao levantar as 

questões:  

o O que vocês veem nessas cenas?  
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o O que chama mais a atenção? 

o O que as crianças estão fazendo? 

o Vocês podem imaginar onde elas estão?  

o Será que moram numa cidade grande?  

 

 Surgiram diversas respostas. Os alunos foram unânimes e afirmaram que em 

todas as imagens apresentadas as crianças estão realizando brincadeiras. 

Rapidamente disseram que estavam brincando de roda, outros citaram as diversas 

brincadeiras representadas na obra de Ricardo Ferrari, como pular corda, brincar de 

carrinho, soltar pipa, pega-pega, bola de gude... Outros alunos pediram para rever 

todas as imagens para relembrar. Outros ainda disseram que eles brincam como 

aqueles conseguiram se enxergar nas obras e entender que retratavam brincadeiras 

conhecidas que fazem parte do seu cotidiano. Quanto ao local que as imagens 

retratam, alguns alunos disseram que as crianças estavam representadas na rua, 

outros disseram que se tratava    zo    u    (“ oç ”) e poucos disseram que era o 

quintal de casas.  

 

Imagem 5 - Observando as imagens de obras de arte                         

Fonte: A autora, 2016.  

  

 Levar a arte para a educação nos permite pensar não apenas no sentido de 

leitura que se restringe ao material escrito, mas em uma leitura que vai além das 

letras e se amplia para a vida, num movimento que, nas palavras de Paulo Freire, se 

estende do mundo à palavra e da palavra ao mundo, pois como nos afirma Barbosa 

“ ão      f    iz  f z   o        ju     m            H  um    f    iz ção  u  u    
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sem a qual a letra pouco significa.” (B RBOS , 1991,    27-28). 

 Na sequência perguntei: Vocês conseguem imaginar que canções as crianças 

estão cantando? Converse com os colegas e digam o nome de algumas canções 

que vocês pensaram. Neste momento surgiram diversas canções do conhecimento 

deles, como: „Pirulito que bate, bate‟, „Caranguejo não é peixe‟, „Ciranda, cirandinha‟, 

„A canoa virou‟, „Atirei o pau no gato‟ „Não atire o pau no gato‟, „Peixe vivo‟, „Passou 

o sorveteiro‟, „Terezinha de Jesus‟, „Você que chupar balinha‟, „Borboletinha tá na 

cozinha‟, „Eu vi o sapo‟ e „Samba Lê Lê‟. 

  Percebi que a maior tendência foi citar canções de roda que eles utilizam para 

brincar diariamente, demonstrando o conhecimento de um grande repertório e 

confirmando o que nos diz Barbosa que “            ção      i   vi u   mui o  ju   

   omu i  ção v     ” (B RBOS , 1991,    28). O aluno Danilo levantou a questão 

que não utilizamos canções somente em brincadeiras de roda, mas outras 

brincadeiras utilizam canções da mesma forma. Pedi um exemplo e ele citou a 

  i     i   “Chi o i ho qu im  o”  N     mom   o ou  o    u o           m   u 

apontamento e falaram sobre a   i     i   “M u   i  i ho  v  h m   ”   “  o    ”  

Fui anotando as canções citadas e os convidei para irem ao espaço externo da 

escola para brincarmos com as brincadeiras e canções que haviam citado. Eles 

ficaram muito empolgados!  

 

Imagem 6 – Brincadeiras de roda 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Na área externa eles foram logo formando uma grande roda para iniciar a 

brincadeira. Neste momento percebi que dois alunos que se apresentam muito 

tímidos diariamente e com dificuldades de interação, não quiseram participar e foram 
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logo se sentando. Fui até eles e convidei-os a participar. Um deles, João Vítor, 

aceitou participar da brincadeira e tratou de entrar na roda, o outro, Alex Sandro, 

recusou-se. Como estratégia, convidei-o a participar de outra forma, lendo as 

canções que estavam anotadas no papel para que a brincadeira fosse organizada e 

os colegas pudessem utilizar todas as canções citadas, socializando-as entre si, 

para que mesmo aqueles que não conhecessem todas as canções citadas, ao 

participar da brincadeira teriam contato e aprenderiam.  Dessa forma consegui que 

todos participassem e ficassem envolvidos com as brincadeiras.  

 Os alunos divertiram-se e encantavam-se a cada nova canção solicitada. Em 

seguida convidei-os a participar das brincadeiras que não são de roda, mas que 

utilizam canções. A atividade tornou-se muito produtiva. Os alunos perceberam que 

seus conhecimentos e cultura estavam sendo valorizados pela escola. Pediram 

inclusive para repetir em outras ocasiões as brincadeiras, pois eles se sentiram 

muito à vontade e puderam realizar atividades fora do ambiente sala de aula. 

 

6.1.2 Sequência didática – Introdução e sensibilização – 2ª dia de aplicação 
 

 No segundo dia, estimulando-se ainda o tema canções, relembramos as 

brincadeiras realizadas na aula anterior e o quanto as canções fazem parte de seu 

dia a dia e de suas brincadeiras. Assim, Friedmann (2012, p. 17) chama a atenção 

             i           mo  “o o  u i         u   g   ção      i  ç        

   i i   m  om   i     i        i io  i ”,  o    o     i    m           o     m-se 

jogo      i     i    “of       o  o  i i i              g     i  o     ço  o   i car 

   vi         i  ç    o  é u o XXI”   

 Convidei-os para outra atividade onde exibimos os vídeos da turma da Mônica 

que retratam brincadeiras e exploram o tema – “B i qu  o      i     i   9”   

“B i     i    mo      10”   

 Após assistirmos aos vídeos, aproveitei para apresentar o autor e criador da 

Turma da Mônica, Maurício de Sousa. O autor iniciou sua trajetória como criador de 

histórias em quadrinhos no dia 18 de julho de 1959, quando seu primeiro enredo 

protagonizado pelo cachorrinho Bidu foi publicado em um jornal. Daí em diante, 

                                                 
9
 Vídeo disponível em: <http: //www.youtube.com/watch?v=InadDSbz9gk>.  Acesso em: 13 de setembro de 

2016. 
10

 Vídeo disponível em: <http: //www.youtube.com/watch?v=InadDSbz9gk>. Acesso em: 13 de setembro de 

2016. 
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diversos personagens foram criados desenvolvendo outros núcleos com 

personagens de fácil identificação com o imaginário infantil. Dentre seus 

personagens de grande sucesso podemos citar Mônica e Magali, inspiradas em sua 

própria família, as filhas do cartunista. Pai de dez filhos, além de criar personagens 

baseados em seus amigos de infância e filhos, tais como: Marina, Maria 

Cebolinha, Nimbus e Do Contra. Mônica, sua principal personagem, há dois anos é 

embaixadora do Unicef (Fundo das Nações Unidas para Criança e Adolescência), 

transmitindo valores como amizade, importância da educação e convivência familiar, 

tornando-se a primeira personagem a ser representante da Unicef.  

 Os quadrinhos de Mauricio de Sousa têm fama internacional e já foram 

adaptados para o cinema, televisão e videogames, além de terem sido licenciados 

para comércio em uma série de produtos com a marca dos personagens. Cabe 

mencionar que o autor já recebeu diversos prêmios internacionais e teve suas obras 

traduzidas para 14 línguas diferentes e adesão em 40 países, com adaptações para 

desenho animado e até versões para o cinema. Apresentei uma imagem do autor 

Mauricio de Sousa juntamente com seus personagens para que os alunos tivessem 

familiarização com o autor. 

 

Imagem 7 - Assistindo aos vídeos da Turma da Mônica 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Iniciamos uma conversa sobre os assuntos tratados nos vídeos. Perguntei 

aos alunos o que acharam, eles disseram que tinham gostado muito e pediram para 

assistir novamente. Expliquei que poderíamos assisti-lo em outro momento. 

Perguntei o que mais chamou atenção deles enquanto assistiam. Iniciaram dizendo 

http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Marina
http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Maria_Cebolinha
http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Maria_Cebolinha
http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Nimbus
http://pt-br.monica.wikia.com/wiki/Do_Contra
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que conhecem e gostam muito das brincadeiras retratadas nos vídeos. Eles citaram 

o fato de que no início do   gu  o ví  o “B i qu  o      i     i   ”, vários 

personagens utilizavam brinquedos eletrônicos, como carrinho de controle remoto, 

disco voador e barco eletrônico, enquanto o personagem Cascão utilizava um 

carrinho fabricado por ele. Rapidamente os brinquedos foram se quebrando, como 

acontece na realidade e somente Cascão continuou com seu brinquedo, o que levou 

todos os outros a transformarem seus brinquedos modernos e eletrônicos em 

brinquedos simples, puxados por um barbante, e todos acabaram brincando juntos 

no final.  

 Um aluno comentou que os vídeos relembram várias brincadeiras simples e 

provam que não são necessários computadores, tablets, celulares e brinquedos 

caros para brincar e se divertir. Os alunos concordaram com ele e o aluno Arthur 

lembrou que brincadeiras como as que realizaram no dia anterior não requerem 

brinquedos caros e são muito divertidas.  

 O intuito dos vídeos era justamente esse: levá-los a refletir acerca do apelo da 

sociedade moderna sobre a necessidade de se utilizar brinquedos eletrônicos e 

também serviu para fornecer exemplos de diversas brincadeiras como cabra-cega, 

esconde-esconde, pega-pega, jogos de varetas, aviãozinho de papel e até mesmo a 

utilização da imaginação para brincar com os amigos e se divertir de forma 

saudável, valorizando a interação e a criatividade das crianças.  

 Eles conseguiram compreender de forma clara o objetivo e a mensagem que 

os vídeos passaram e trouxeram para a sua realidade através das brincadeiras no 

dia anterior. A roda de conversa a respeito do conteúdo dos vídeos exibidos tornou-

se muito produtiva e crítica, levando-os a levantar questões que normalmente não 

param para refletir. 

 

6.1.3 Sequência didática – Introdução e sensibilização – 3ª dia de aplicação 
 

 No terceiro dia, começamos a aula explicando que todos participariam de uma 

eleição. Os alunos ficaram muito curiosos. Falei que iríamos fazer uma eleição para 

escolher a canção preferida da turma. Perguntei se eles sabem o que é uma eleição, 

já que estávamos no momento de eleições municipais. Eles rapidamente 

responderam que nas eleições escolhemos o prefeito, como tem sido divulgado 

pelas propagandas e campanhas eleitorais. Expliquei que não escolhemos somente 
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prefeitos e que, de quatro em quatro anos ocorrem eleições também para presidente 

da república, senador, governador de estado, deputado federal e estadual e 

vereadores. Os candidatos são escolhidos através do voto para ocuparem estes 

cargos públicos. O voto é a arma do eleitor, da população e uma forma de exercer 

sua cidadania. É através do voto que podemos melhorar as condições de vida da 

nossa sociedade e, por isso, devemos fazer uma escolha consciente. Precisamos 

observar com atenção as propostas de cada candidato e conhecer bem o trabalho 

deles em mandatos anteriores.  

Trabalhar assuntos relativos ao que acontece em nosso país, como o 

exercício do voto pelos cidadãos também faz parte do papel da escola. Trazer o 

assunto para a sala de aula favorece o trabalho com a cidadania, a democracia e a 

responsabilidade social, visto que a educação tem compromisso com a formação de 

cidadãos críticos para que sejam conscientes de seu papel na sociedade. 

 Após essa explicação falei como seria a nossa eleição: escolheríamos a 

canção preferida da turma através do voto deles e que iniciaríamos um trabalho 

baseado nela.  

Para iniciar, pedi que tentassem lembrar   já que estivemos tratando desse 

assunto há algumas aulas   e citassem as canções que eles mais gostam, tanto as 

das brincadeiras como as que utilizamos em sala de aula. Imediatamente foram 

surgindo diversas canções. Pedi para citarem uma de cada vez para que eu 

pudesse escrevê-las no quadro. As canções citadas foram: 

 Era uma casa 

 A barata 

 Atirei o pau no gato 

 Pirulito que bate, bate 

 A canoa virou 

 O sapo não lava o pé 

 Passou o sorveteiro 

 O macaco foi à feira 

 Eu vi um sapo na beira do rio 

 Se eu fosse um peixinho 

 Como pode um peixe vivo 

 Cai, cai balão 

 A janelinha abre 
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 Chuá, chuá – Aline Barros 

 

 Com as canções escritas no quadro entreguei um pedaço de papel para cada 

aluno e pedi para que dentre as canções escritas no quadro, pensassem na que 

mais gostam e que escrevessem no papel. Neste momento criou-se uma grande 

confusão, pois eles começaram a dizer que gostavam de todas! Alguns alunos 

pediram para escrever duas canções, outros pediram para escrever todas as que 

gostavam e assim por diante. Continuei explicando que, assim como nas eleições 

municipais, não poderíamos votar em mais de uma canção candidata. Disse que o 

voto é secreto e que ninguém pode saber em qual candidato estamos votando, nem 

mesmo o colega ao lado.  Iniciamos a votação e percebi que eles estavam muito 

pensativos e concentrados na decisão de que canção escolher, já que somente 

poderiam escolher uma opção, assim como demonstraram uma preocupação muito 

grande em não deixar o colega ver o que estavam escrevendo. 

 Após todos terem escrito sua preferência no papel, utilizei um saco de tecido 

como urna e expliquei que um a um deveria levantar-se e colocar sua cédula no 

saco. Eles se sentiram muito importantes realizando essa tarefa. Expliquei que 

iniciaria a apuração e contagem dos votos. Esse momento foi de muita apreensão, 

eles demonstraram-se muito ansiosos e até nervosos com a espera do resultado, 

pois todos queriam que sua canção vencesse a eleição, porém também queriam que 

todas elas vencessem ao mesmo tempo. Ficaram desapontados com a notícia de 

que só poderíamos ter uma vencedora. 

 

Imagem 8 – Escolha das canções preferidas da turma 

              

Fonte: A autora, 2016. 
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Imagem 9 – Finalização da eleição e apuração dos resultados 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Ao iniciar a apuração, demonstraram-se muito receosos. A cada cédula que 

eu retirava do saco era um nervosismo maior. Comecei a tirá-las, ler os nomes das 

canções escritas e contabilizar os votos no quadro ao lado de seus respectivos 

nomes. Essa etapa foi extremamente divertida, pois a cada voto contabilizado, não 

importava a canção, eles realizavam uma festa e uma grande comemoração, com 

pulos, gritos e abraços demonstrando que não existia realmente uma música 

preferida, mas que gostavam de todas e não importava qual seria a ganhadora. Ao 

fi         ção qu        u m i  vo o  foi “        ”  Aferi a contagem juntamente 

com eles conferindo cada ponto. Neste momento já estavam todos de pé 

comemorando e se abraçando! Foi realmente um momento de muita alegria para 

todos eles. O resultado final se deu desta forma: 

 Era uma casa – 5 votos 

 A barata – 8 votos 

 Como pode um peixe vivo – 1 voto 

 Cai, cai balão – 1 voto 

 A janelinha abre – 3 votos 

 Chuá, chuá – Aline Barros – 4 votos 

 

As demais canções não receberam nenhum voto. O próximo passo foi construir 

um gráfico representando o resultado da eleição. O objetivo desta atividade é levar 

os alunos a coletar, organizar, descrever e representar dados para o entendimento 

de determinadas informações e sua utilização em sociedade, facilitando a leitura do 

conteúdo, já que apresentam as informações de maneira mais visual pois de acordo 

com os PCN (BRASIL,1997) no bloco „Tratamento da informação‟ diz-se que o 
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ensino de Matemática deve levar o aluno a identificar o uso de tabelas e gráficos 

para facilitar a leitura e interpretação de informação e construir formas pessoais de 

registro para comunicar informações coletadas, afirmando que é importante que os 

alunos não somente aprendam a ler e interpretar representações gráficas, mas que 

se tornem capazes de descrever e interpretar sua realidade usando conhecimentos 

matemáticos.  

  Deste modo, o trabalho com a construção e interpretação de gráficos 

proporciona a integração do componente curricular Matemática e contribui para o 

desenvolvimento do trabalho de forma interdisciplinar, facultando aos alunos 

construir relações entre os diferentes conteúdos presentes nas diversas disciplinas 

do currículo. 

 Em uma cartolina, desenhei os eixos horizontais e verticais. No eixo horizontal 

fui escrevendo os nomes das canções e no vertical os numerais de zero a dez. 

Entreguei para cada criança um pedaço de papel colorido cortado no formato 

retangular, expliquei que cada pedaço representaria um voto e que colocaríamos no 

gráfico representando os votos que as canções receberam. Os alunos levantaram-se 

e fomos compondo o gráfico voto a voto correspondente a cada canção utilizando 

cores diferentes para cada coluna. Ao final fizemos a contagem e conferência dos 

dados. Aproveitei para fazer algumas perguntas referentes aos dados apresentados 

 omo: “Qu        ção m i  vo          i     preferida da turma? Quantos votos ela 

recebeu? Qual a canção menos votada? Quantos votos ela recebeu? Quais canções 

receberam a mesma quantidade de votos?” Alguns alunos levantaram-se para 

facilitar a leitura do gráfico e a contagem dos votos recebidos por cada canção.  

 

Imagem 10 - Confecção do gráfico representando os resultados da eleição.  
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Fonte: A autora, 2016. 

 

Em seguida pedi para que copiassem em seus cadernos as canções que 

estavam escritas no quadro, levassem para casa, conversassem com seus 

familiares sobre elas e que levantassem questões como: “Quais conheciam? 

Utilizaram-se alguma delas em sua infância? Quais outras conheciam?” Pedi para 

que junto com seus familiares escolhessem uma canção para compartilharmos com 

a turma no dia seguinte. 

 

6.1.4 Sequência didática – Introdução e sensibilização – 4ª dia de aplicação 
 

 No quarto dia, iniciamos nossa aula com a roda de conversa e a 

socialização das informações colhidas em casa junto aos seus familiares. Todos 

queriam falar ao mesmo tempo. Eles disseram que algumas canções eram 

conhecidas por seus pais e outras não. Disseram que cantaram juntos para que os 

pais pudessem aprender e, além disso, trouxeram outras canções conhecidas pelos 

pais, inclusive algumas não conhecidas por eles, mas que também cantaram com 

seus pais para que pudessem aprender e socializar com a turma.         

Surgiram canções como „Cachorrinho está latindo‟, Pombinha branca‟, „Se 

você está contente‟, „Nesta rua tem um bosque‟, „Meu pintinho amarelinho‟, „Fui 

morar numa casinha‟, entre outras.  

Este momento foi muito produtivo. A cada canção apresentada, os alunos 

buscavam na memória o que conheciam sobre ela e cantavam coletivamente. 



59 

 

Imagem 11 - Socializando e compartilhando descobertas 

                              Fonte: A autora, 2016. 

 

Os pais, juntamente com as crianças, elegeram suas próprias canções 

preferidas e os alunos socializaram com seus colegas. Assim, entendo que o 

professor precisa proporcionar ao aluno situações de diálogos, pois isto implica em 

novas formas de analisar, de falar e de pensar, ajudando-o a atingir uma melhor 

compreensão e respostas mais pertinentes. 

Pude observar também, nesta atividade, um maior aproveitamento dos 

educandos no que se refere ao desenvolvimento da oralidade e o quanto essa 

interação com seus pais e responsáveis foi proveitosa. 

A cada coincidência de escolha feita pelos pais eles comemoravam, tornando 

a atividade muito prazerosa, envolvendo suas famílias e o resgate de memórias das 

famílias e da cultura a qual fazemos parte e que é tão rica como a tradição oral, 

muitas vezes esquecida pelos pais e até por nós mesmos devido à correria do dia a 

dia e da formalidade dos currículos que devemos cumprir nas escolas. 

 

6.2 Atividades realizadas a partir da canção Tangolomango de Bia Bedran 
 

 A utilização desta canção partiu de uma necessidade que a turma expressa 

em relação à ideia da subtração – o tirar. Em conversa com a supervisora Helen 

Oliveira Jardim, foi sugerida esta canção porque envolve tais conceitos. Ao ser 

apresentada à turma, houve uma empatia muito grande, uma afeição e um apego 

enorme: após ouvi-la não pararam de cantá-la. Resolvi então integrá-la e elaborar 

uma sequência didática baseada nesta canção, desenvolver um trabalho 
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interdisciplinar explorando-se todos os recursos que esta canção enquanto gênero 

textual pode oferecer e gerar um aprofundamento de diferentes conteúdos partindo 

de um interesse real da turma.  

 O tangolomango utilizado como apoio à aprendizagem é produtivo para a 

abordagem de conceitos e operações matemáticas tais como a contagem regressiva 

e a subtração, a reversibilidade do pensamento, a seriação e classificação.  

 A aplicação da sequência didática desta canção contou com a aplicação de 

sete aulas. Vale frisar que além de conceitos de Matemática e Língua Portuguesa – 

oralidade, leitura e escrita   o trabalho contempla ainda, alguns preceitos de 

aprendizagem de História no que diz respeito à valorização da cultura popular. 

 

6.2.1 Sequência didática – Canção Tangolomango – 1º dia de aplicação 
 

 Iniciamos nossa primeira aula convidando os alunos para assistirem ao vídeo 

do „Quintal da cultura – Tangolomango‟. Os alunos assistiram, cantaram, dançaram e 

pediram para que repetisse diversas vezes. Convidei-os a participar de uma 

  i     i    h m    “T   fo     m fio”  Ex  iqu i  omo fu  io     m  omo  u   

regras e eles foram se posicionando um ao lado do outro. Iniciamos a brincadeira. 

Falei para o primeiro da fila a palavra Tangolomango e pedi para que ele dissesse no 

ouvido do colega ao lado a palavra e assim por diante até chegar ao último 

participante da fila. Todos ficaram atentos para ouvir, passar adiante e ver como a 

palavra chegou ao final. Quando o último aluno da fila recebeu a palavra, pedi para 

que dissesse em voz alta. O   u o         u  omo “ om o   m  g ”  Foi um  

gargalhada geral, pois a cada aluno por qual a palavra passou foi-se tendo um 

entendimento diferente e a passavam adiante da forma como haviam entendido.  

 Pediram para repetir a brincadeira e desta vez a palavra chegou ao final como 

“   g  o o   g ”  Co  i u mo      i     i    go    om ou         v     P  i      

que eles se reorganizassem e trocassem suas posições na fila e o primeiro aluno da 

fila foi o responsável por dizer a palavra que iria ser passada adiante. Repetimos a 

brincadeira por mais algumas vezes, pois os alunos estavam muito empenhados em 

participar. Eles não a conheciam e divertiram-se muito. 

 O desenvolvimento de atividades envolvendo o lúdico naturalmente induz à 

motivação e à diversão. Freidmann (2012) afirma que as atividades lúdicas não 

somente abrem portas para o meio social e para as culturas infantis, como se 
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encontra uma rica possibilidade de incentivar seu desenvolvimento. Sabemos que 

também representam um movimento de liberdade de expressão e criação do ser 

humano e fazem com que as crianças reelaborem criativamente sentimentos, 

conhecimentos e edifiquem novas possibilidades de interpretação e de 

representação do real de acordo com suas necessidades, desejos e intenções. 

Estas mesmas atividades permitem, também, às crianças, o encontro com seus 

pares. No grupo, descobrem que não são os únicos sujeitos da ação e buscam 

alcançar seus objetivos interagindo com o outro. Dessa maneira, as crianças 

aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas integrando 

aspectos cognitivos, sociais e físicos.  

 

Como benefício físico, o lúdico satisfaz as necessidades de crescimento da 
criança, de desenvolvimento das habilidades motoras, de expressão 
corporal. No que diz respeito aos benefícios cognitivos, brincar contribui 
para a desinibição, produzindo uma excitação intelectual altamente 
estimulante, desenvolve habilidades perceptuais, como atenção, desenvolve 
habilidades de memória, dentre outras. Em relação aos benefícios sociais, a 
criança, por meio do lúdico, representa situações que simbolizam uma 
realidade que ainda não pode alcançar e aprendem a interagir com as 
pessoas, compartilhando, cedendo às vontades dos colegas, recebendo e 
dispensando atenção aos seus pares. (BRASIL, 2012, p. 07) 
 
 

Imagem 12 - Brincando de “telefone sem fio” 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 

 Em seguida retornamos à sala de aula e ouvimos no CD outra versão da 

canção Tangolomango agora por Bia Bedran. Expliquei que como se tratava de outra 

versão a letra era um pouco diferente. Falei sobre a intérprete da canção – Bia 

Bedran e contei um pouco de sua história e trajetória no universo do teatro e artes 

voltados para o público infantil, baseada na bibliografia disponível em seu site oficial.  

Logo eles já estavam familiarizados com a nova versão e cantaram empolgados. 
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Convidei-os a representar os numerais que aparecem na canção com os dedos e 

acompanhá-la cantando. Ao final da canção as alunas Daniela e Juliana fizeram uma 

observação: disseram que ao contarem os números perceberam que eles 

diminuíam. Aproveitei o comentário para introduzir uma explicação que aconteceria 

mais tarde. Expliquei que realmente eles diminuem à medida que acontece algo com 

cada irmã. Disse que cada vez que se tira uma irmã, diminuímos um dedo. Esse é o 

conceito de subtrair e indaguei: “Vocês sabem o que é subtrair?” Apesar de já terem 

sido apresentados ao conteúdo anteriormente, por se tratar de uma palavra distante 

do uso diário, os alunos não a reconheceram. Expliquei que subtrair significa tirar, 

diminuir.   

 Iniciamos uma conversa sobre a letra da canção perguntando se a voz que se 

ouve era feminina ou masculina. Os alunos concordaram que a voz era “f mi i  ,    

mu h  ”  P  gu tei se conseguiam identificar algum instrumento musical ao ouvir a 

canção e coloquei-a para tocar novamente. Eles ouviram atentos. Alguns disseram 

qu  ouvi  m “o    u ho     ho   ho”,   gu   ouvi  m  om    vio ão    ão  ou    m 

dizer se identificaram sons de outros instrumentos. Mostrei a eles a imagem 

(impressa) de um violão e de um pandeiro e perguntei se eles conheciam tais 

instrumentos usados na canção. O violão foi logo identificado pelas crianças, no 

entanto alguns disseram que já haviam visto o pandeiro, porém não sabiam o nome, 

enquanto outros nunca haviam visto. Expliquei que se tratava de um pandeiro, um 

instrumento de percussão que pode ser tocado de diversas formas e em diversos 

gêneros musicais.  

 Em seguida fixei na parede um cartaz contendo a letra da canção. Apontei 

para o título e pedi para que o lêssemos juntos.  Ouvimos novamente o CD contendo 

a canção só que acompanhando através da letra contida no cartaz e apontava 

palavra por palavra enquanto cantávamos. Ao final perguntei se eles sabiam o que 

era tangolomango, o que significava esta palavra. Alguns alunos logo disseram com 

 o vi ção qu   ig ifi   “mo    ”  Ou  o   ão  o  o     m  om      o i ião   deram 

várias sugestões para o significado dela: dar um troço, um treco, um piripaque, dar 

um  hi iqu ,        m  ,     um  “ o  ç   o   gio  ”,      o         ç ,        ig , 

ficar louca, se machucar... Foram várias versões para o significado da palavra.  

 Neste momento apresentei a eles o significado de acordo com o Dicionário do 

Folclore brasi  i o    Câm    C   u o, o    T  go om  go  ig ifi   “mo    ”, 

“   ig   um m      mo o v go”  Assim, expliquei que se trata de uma cantiga 
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popular ou uma forma tradicional da parlenda, uma espécie de parlenda longa, às 

vezes cantada, com estrutura cumulativa ao contrário ou, digamos, enumerativo 

decrescente. Não chega a acumular, mas há a retomada das quantidades e a 

enumeração. Com certeza tem uma estrutura repetitiva, trazendo uma das formas da 

repetição, que é por subtração. E como parlenda, pode ser considerada como uma 

mnemônica - parlenda para aprender e memorizar coisas como nomes, números, 

letras, sequências ou como uma lenga-lenga, parlenda que traz certa repetição. O 

tangolomango traz uma construção textual que possibilita às crianças brincarem com 

a operação de subtração de um a um, como uma lenga lenga de contar para trás, de 

subtrair um elemento a cada trecho. Geralmente começa com nove ou dez 

elementos (irmãs, filhas, filhos, velhas, etc.), mas não sempre, pode ser doze, 

treze... Esses vão diminuindo a cada estrofe e, quando acontece alguma coisa com 

o último, não sobra nenhum. Por vezes, porém, outros desfechos aparecem, 

especialmente nas reapropriações da estrutura do tangolomango por autores 

diversos. Isso porque se há muitas versões populares de tangolomangos, também 

há os tangolomangos autorais, apresentados, por vezes, em belos livros ilustrados.  

Os alunos acharam interessantes as explicações e as diversas versões que 

podem existir da mesma canção. A canção ajudou até mesmo a trazer ânimo e 

prazer, já que muitos alunos chegavam à escola com indisposição e desânimo. 

 

6.2.2 Sequência didática – Canção Tangolomango – 2º dia de aplicação 
 

 Na segunda aula, aproveitando a curiosidade dos alunos pelas versões de 

Tangolomango que existem na cultura popular trouxe para a turma o vídeo da Turma 

do Cocoricó - brincando de Tangolomango11, com duração de doze minutos. Eles 

ficaram empolgados em conhecer mais uma versão da canção e assistiram ao vídeo 

acompanhando e realizando a contagem utilizando os dedos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Vídeo disponível em: <http//www.youtube.com/watch?v=f1sbtvQN7c8>. Acesso em: 27 de setembro de 2016. 
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Imagem 13 – Assistindo ao vídeo 

     

Fonte: A autora, 2016. 

 

Em seguida, utilizando-se o cartaz fixado na parede contendo a letra da 

canção exploramos mais uma vez a canção, cantando e acompanhando juntamente 

com a letra, buscando levar os alunos a fazer relação entre a oralidade e escrita, no 

intuito também que percebam a forma como é registrada a direção do nosso sistema 

de escrita (esquerda - direita e de cima para baixo). 

  Realizamos novamente a atividade de representar os numerais que 

aparecem na canção utilizando-se os dedos, o que contribuiu para desenvolver a 

noção de subtração: a cada irmã que desaparece na canção elimina-se um dedo. No 

dia anterior, alguns alunos tiveram a percepção de compreender o objetivo da 

atividade - subtrair, sendo que nesta aula estes alunos que tiveram a percepção 

inicial colaboraram ajudando aos demais colegas a compreender e desenvolver a 

noção da subtração.  

 O próximo passo foi pedir aos alunos que se levantassem de dois em dois e 

pintassem os espaços existentes entre as palavras do cartaz para compreender a 

função dos espaços entre as palavras, proporcionando o entendimento de início e 

final de cada palavra e a identificação da letra inicial e final.  

A opção de se utilizar todo o texto, apesar de seu extenso tamanho, foi no 

intuito de permitir a participação de todos os alunos da turma para que cada um 

pudesse identificar os espaços entre as palavras de uma frase completa. 

 

 

 

 

 
 



65 

 

Imagem 14 – Explorando a letra da canção e pintando os espaços existentes entre as 
palavras 

  

 
                             Fonte: A autora, 2016. 

 

 Continuamos as atividades e pedi aos alunos que se dividissem em grupos de 

cinco. Entreguei a cada grupo a letra da canção em forma de texto fatiado 

explicando que deveriam colocar as estrofes na ordem correta de acordo com a 

canção que já havíamos cantado. Passei a observar as estratégias que utilizavam 

para realizar a atividade, lembrando que os grupos foram divididos de forma 

diversificada, com alunos de diferentes hipóteses silábicas para facilitar a interação e 

a ajuda mútua. Um grupo procurou encontrar nas palavras escritas em cada estrofe 

os numerais e tentou colocá-los em ordem decrescente. Outro grupo possuía um 

aluno alfabético que realizou a leitura das estrofes e pelo conhecimento prévio que 

tem sobre a letra da canção foi juntamente com seus colegas colocando-as na 

ordem. O terceiro grupo aparentemente não apresentou estratégias para a 

realização da atividade, seus membros se desentenderam algumas vezes e houve 

necessidade de intervenção por minha parte.  

 

Imagem 15 – Trabalhando com texto fatiado 

 

 

 

 

 

  

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Após o grupo anteriormente citado ter concluído a atividade, colocou-se a 

ajudar esse grupo colaborando assim para a conclusão. O quarto grupo apresentou 

grande dificuldade para a execução e mesmo com a ajuda dos colegas não 

conseguiu concluir a atividade. Realizei diversas intervenções junto aos grupos que 

apresentaram dificuldades buscando identificar as palavras que pudessem mostrar 

as ordens das estrofes. Optei também por voltarmos a atenção para o cartaz para 

que estes grupos pudessem consultá-lo e assim compreender a ordem das estrofes, 

realizar a leitura e concluir a atividade.  

 Esta atividade foi bastante trabalhosa e diversos alunos encontraram 

dificuldades em realizá-la, demandando mais tempo do que o previsto inicialmente e 

sendo necessário que eu fizesse várias intervenções. À vista disso, creio que a 

atividade não favoreceu a todos os grupos por conter muitas estrofes e palavras 

para os grupos de alunos que apresentam dificuldades. Se fosse repeti-la ao invés 

de utilizar uma estrofe inteira, utilizaria somente uma frase com as palavras soltas e 

fatiadas e pediria que colocassem na ordem correta. Deixo assim, como sugestão, a 

adequação desta atividade para o uso somente de uma frase para sua realização, 

visto que o trabalho com o texto fatiado favorece a alfabetização e propicia o 

entendimento da estrutura e ordem de frases em um texto. 

 Quando propomos atividades que sugerimos às crianças que lidem com as 

partes e o todo de um texto, criam-se desafios ricos para que reflitam sobre o texto: 

a busca da representação gráfica, repetição da sua estrutura fixa, leitura e 

ordenamento dos versos ou estrofes, possibilidade de ajustar o que dizem ao que 

está escrito, observação do final de cada verso facilitando a localização da estrofe, 
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atenção o tempo todo com a composição e decomposição das partes da escrita e 

ainda a reflexão sobre o que ela representa (a fala) e sobre como as crianças o 

fazem. A ideia não é de que acertem logo de início a ordenação dos versos, mas sim 

que usem argumentos para suas escolhas cada vez mais próximos do raciocínio 

sobre a língua. 

 Iniciamos em seguida outra atividade. Agora foi entregue para cada aluno 

uma folha onde eles puderam representar através de desenhos a parte que mais 

gostaram da canção e posteriormente foram colocadas no varal de atividades da 

sala de aula onde ficou exposta e, no dia seguinte, montamos um cartaz com os 

desenhos. 

 

Imagem 16 - Representando a parte da canção que mais gostaram. 

Fonte: A autora, 2016. 

 

6.2.3 Sequência didática – Canção Tangolomango – 3º dia de aplicação 
 

 Nesta terceira aula utilizamos o alfabeto móvel para realizar a escrita de 

palavras. Os alunos foram divididos em grupos de três. Foi escrita no quadro a 

palavra TANGOLOMANGO e pedi para que as crianças escrevessem esta palavra 

utilizando o alfabeto móvel. Eles ficaram empolgados ao conseguirem escrever 

exatamente o que estava escrito no quadro, pois consideram uma palavra muito 

grande e difícil. Em seguida pedi para que escrevessem outras palavras que 

aparecem na canção. Pedi que dissessem de memória as palavras que lembravam 

e citaram: biscoito, rua, feijão, inglês, casa, pinto e alguns numerais como oito, 

cinco, dois... Pedi para cada grupo escolher duas palavras que a turma havia citado 

e escrevê-la utilizando as letras do alfabeto móvel.  

 Esta atividade foi muito produtiva porque as palavras propostas foram escritas 

com a colaboração de todos os membros do grupo, inclusive com a participação dos 
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que apresentam dificuldades. Percebi que algumas sílabas com grau de dificuldade 

maior foram omitidas por determinados grupos no momento da escrita como a 

palavra BICOTO (biscoito) e PITO (pinto). No entanto, outros grupos conseguiram 

escrevê-las de forma correta. A palavra INGLÊS não foi escolhida por nenhum 

grupo, então chamei a atenção da turma para a escrita desta palavra, escrevi-a no 

quadro e mostrei os sons de suas sílabas, sua separação e o uso do acento 

circunflexo.  

  

Imagem 17 – Trabalhando com o alfabeto móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Outra atividade realizada na sequência foi a exploração das rimas.  Mostrei o 

cartaz e li novamente a letra por completo apresentando uma maior entonação na 

leitura das rimas. Perguntei aos alunos o que eles haviam percebido quando eu 

realizei a leitura dos pares de palavras como BISCOITO-OITO; TEATRO-QUATRO; 

CINCO-PINTO.  

 As respostas foram referentes à grafia. Disseram que eram escritas da 

mesma forma. Expliquei que não se trata de escrita igual, mas sim da terminação 
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possuir o mesmo som e segui citando mais algumas palavras da canção que rimam, 

além de pedir que apontassem outras que eu não havia falado. A turma fez um 

silêncio neste momento demonstrando ainda dúvida em relação ao explicado e 

disseram algumas palavras que eu já havia dito. Segui então para a explicação 

exemplificando com palavras de uso cotidiano e conhecimento deles como: festa-

testa; rio-tio, caroço-poço e fui escrevendo-as no quadro. Neste momento 

começaram a surgir algumas palavras com rimas citadas por eles, pois iniciaram a 

compreensão do uso da sonoridade no final das palavras e citaram pares de rimas 

como: picolé-mané; cama-lama, cola-rola, tia-Bia; entre outras.  

  O emprego de diversas palavras para a explicação do reconhecimento de 

rimas, bem como o uso de canções, apresentam a vantagem de ter ritmos e 

envolvem a manipulação e a repetição de sons, estimulando o desenvolvimento da 

consciência de que as palavras são compostas por sílabas e fonemas e que podem 

rimar ou começar/terminar com os mesmos sons. Consequentemente, nutre a 

expansão da consciência fonológica e colabora com o processo de alfabetização.  

 Em seguida entreguei uma folha contendo atividades que trabalham rimas 

(Apêndice A). Nesta atividade foram apresentadas pares de imagens que 

apresentam rimas, pedido que escrevessem os nomes dessas figuras e ao final 

comparassem a escrita dos pares de palavras, fazendo com que escrevessem, 

realizassem a leitura e a identificação das rimas através dos sons das palavras. A 

cada par de palavras escrita era visível a surpresa dos alunos, principalmente os 

que realizam a leitura de forma rápida, visualizando a escrita de palavras e 

identificando suas rimas. A escrita dos numerais 4, 5, 7 e 8 foi associada à escrita de 

palavras rimam com esses numerais como teatro-quatro, brinco-cinco, chiclete-sete 

e biscoito-oito. Para escrever os numerais por extenso, a maioria dos alunos utilizou 

como estratégia copiar a grafia do cartaz que contêm numerais por extenso fixado 

na parede da sala. Em relação ao trabalho com rimas, Saraiva (2001, p. 30) nos 

chama a atenção sobre a análise e reflexão que deve existir sobre como as crianças 

pensam a reflexão gráfica, o que envolve a consciência fonológica:  

 

Esta surge, inicialmente, a partir do interesse suscitado pela língua falada e 
por algumas de suas propriedades, como a rima, que possibilita a 
exploração de semelhanças e diferenças entre palavras e partes de 
palavras.  
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 Os alunos escreveram as palavras a partir do conhecimento que têm sobre a 

escrita, outros no nível silábico e silábico-alfabético escreveram-nas com sílabas 

incompletas e alguns foram ajudados por colegas para concluir as atividades. Quase 

todos os alunos encontraram a repetição sonora proveniente das rimas nas palavras 

pares no momento da leitura. Os alunos no nível pré-silábico (Leandro, Paulo e 

Issac) não conseguiram realizar a atividade, necessitando de intervenção por minha 

parte, tanto na escrita quanto na leitura das palavras. 

 No momento seguinte convidei-os para a “Ho      hi  ó i ”  Com o    u o  

sentados em roda apresentei a capa do livro   o  í u o “Só um mi u i ho”        

Maria Machado. Quando iniciei a história percebi que eles estavam um pouco 

   u    o   om         ç     um   qu    o      gu     m  ogo “Po  qu    m um 

  qu    o       hi  ó i ?”  Ex  iqu i qu   m    v       i i m     obrir. Continuei a 

hi  ó i    à   gi   17 o   u o Em   o  i     om  u  iz   o “o   úm  o     ão 

 um      o    hi  ó i ”        f  o  ogo        ou       ção  o  ou  o    u o   

Arthur, como é muito atento, lembrou-se da canção Tangolomango e disse que a 

his ó i  qu      v mo      o é “o  o     io     , o   úm  o   um    m  o i vé     

 imi ui ”  Co  i u i         hi  ó i    qu   o terminei eles demonstraram-se 

aliviados, pois haviam entendido que o esqueleto estava ali para levar Vovó 

Garocha, mas que ao final acabou desistindo e deixou-a com seus netos. Voltei aos 

comentários que Emerson e Arthur tinham feito durante a história e expliquei que 

realmente os numerais e sua contagem aumentavam sempre de um em um, de 

acordo com os fatos e acontecimentos que iam desenrolando. Trouxe a eles a 

explicação do conceito da adição onde o objetivo é somar, adicionar, juntar as 

quantidades. Os alunos manipularam o livro e puderam recontar a história, 

realizando a operação de adição página a página, sempre somando mais um 

numeral ao já existente na página anterior. Aproveitando-se a história deste livro, 

deixo como sugestão de atividade a introdução à leitura de horas, utilizando-se o 

conceito levantado de minutos que o livro utiliza que não foi realizada devido ao 

curto prazo para a aplicação da sequência didática. 

 

6.2.4 Sequência didática – Canção Tangolomango – 4º dia de aplicação 
 

 Na quarta aula convidei    u m         “Ho      hi  ó i ”  T oux  um  iv o qu  

 h mou i i i  m           ção    o   u  í u o “             z Fu u fu f  h  ”    
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Lenice Gomes. Demonstraram-se extremamente curiosos para saber do que se 

     v    hi  ó i  “ om  om   if      ”  I i i i  om    x  o  ção           

apresentação da autora do livro. Os alunos notaram que na capa havia dez 

personagens. Ao iniciar a contação da história eles reconheceram a palavra 

Tangolomango, identificaram-se com a canção já trabalhada, mas estranharam a 

forma como a história é contada. Ao final expliquei que a história é toda contada 

utilizando-se trava-língua. O objetivo de trabalhar didaticamente com trava-língua é a 

expansão da consciência fonológica. Esse gênero textual já é conhecido pelos 

alunos por trabalhos desenvolvidos anteriormente. 

 Entusiasmados, pediram para que recontasse a história para ouvi-la com mais 

atenção e entender os trava-línguas apresentados. Nesta segunda leitura eles 

ouviram mais empolgados e tentaram repetir os trava-línguas que apareciam a cada 

página. Pedi também que utilizassem os dedos e representassem os numerais que 

iam aparecendo e subtraindo-se a cada página. 

 Os trava-línguas são bons exemplos de utilização de rimas, pois levam a 

criança a refletir sobre os sons das palavras e que, além de enriquecer a relação 

com a linguagem, também permitem compreender a escrita na medida em que esta 

representa a língua. Os trava-línguas estão repletos de assonâncias12 e aliterações, 

pois repetem, no decorrer do texto, várias vezes a mesma vogal e/ou a mesma 

consoante. 

 

Imagem 18 - Contação de história – “As dez Furunfunfelhas” de Lenice Gomes 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

                                                 
12

 Assonância é repetição da mesma vogal no poema/texto, e as aliterações referem-se à repetição da mesma 

consoante. 
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 Em seguida apresentei um cartaz representando a casa das irmãs e 

fantoches representando as próprias irmãs. Realizamos a audição da canção 

Tangolomango de Bia Bedran e pedi ajuda a aluna Lara (ajudante do dia) para 

manusear o cartaz e os fantoches enquanto cantávamos. A canção iniciou e a cada 

estrofe, conforme diminuía-se uma irmã, a aluna retirava um fantoche da casa, 

representando a subtração de forma concreta. Os alunos mostraram-se muito 

animados e todos queriam participar manipulando os fantoches. Realizamos a 

atividade outras vezes revezando-se os alunos e utilizando grupos de dois e três 

alunos para que todos pudessem participar. Pedi aos demais alunos que, enquanto 

participávamos da atividade, realizassem a subtração usando seus dedos. Esta 

atividade tornou-se incansável para eles porque pediram a repetição e realizaram a 

contagem e subtração diversas vezes. 

 

Imagem 19 – Explorando o cartaz. 

      
 
 
 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Dando continuidade à atividade e para estimular o raciocínio lógico, levantei 

algumas questões--problemas para que respondessem de forma oral. Fiz algumas 

perguntas como: “No início da canção quantas irmãs eram? O que aconteceu com a 

primeira?” Eles lembraram-se da conversa e explicação que tivemos sobre o 

significado da palavra Tangolomango e disseram que ela havia morrido, outros 

disseram que havia sumido ou desaparecido. A resposta sobre quantas restaram foi 

imediata: uns usaram os dedos e outros responderam de memória. Continuei 

perguntando de forma aleatória: “Tinham seis irmãs na casa, deu Tangolomango em 

uma delas, quantas restaram?” Eram dez irmãs, oito foram comprar biscoitos, 
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voltaram apenas cinco. Quantas irmãs restaram? Neste momento sugeri que eles 

manuseassem os fantoches para representar as quantidades.  

 Na primeira tentativa de realização da atividade, que contou com a 

participação de toda a turma na roda de conversa, eles confundiram as informações 

apresentadas e não encontraram o resultado. Fizemos pela segunda vez e pedi que 

cumprissem o passo a passo conforme as informações que fui fornecendo. Falei 

pausadamente e, aos poucos, enquanto representavam com o material conseguiram 

fazer a contagem de quantas irmãs restaram e encontraram o resultado final. Eles 

sentiram-se muito felizes e capazes e comemoraram a conquista do resultado 

encontrado em grupo e com a ajuda e colaboração de todos abraçando-se e 

pulando. 

 Expliquei que no próximo momento seriam eles a formular os problemas para 

a turma responder. Pedi que se organizassem em grupos de quatro alunos e 

realizassem a tarefa. O primeiro grupo formulou o seguinte problema: três irmãs 

andavam pela rua. Uma caiu no buraco e quantas restaram? Outro grupo formulou: 

Eram cinco irmãs na casa. Uma dormiu. Quantas ficaram acordadas? Os outros 

grupos elaboraram problemas baseados nos primeiros grupos, tornando-se 

parecidos; não obstante, a turma mostrava-se muito empenhada em responder cada 

problema sugerido. Usaram os dedos e alguns conseguiram responder através do 

raciocínio lógico. 

 

6.2.5 Sequência didática – Canção Tangolomango – 5º dia de aplicação 
 

 Nossa quinta aula iniciou-se convidando os alunos para a roda de leitura. 

Apresentei o livro “Os dez sacizinhos” de Tatiana Belinky. Fizemos a exploração da 

capa e falei um pouco da vida e obra da autora que consta na contracapa do livro. 

Iniciamos a leitura e os alunos ouviram atentos.  Vários no decorrer da história 

fiz   m      gu   : “I  o   m ém é um    go om  go?”  R   o  i qu   im         

de não haver a palavra Tangolomango no decorrer da história, ela também possui as 

características próprias desse gênero, que inclusive pode aparecer em forma de 

conto ou canção.  Uma parte da história causou bastante estranhamento e alguns 

demonstraram-se muito assustados: sucedeu quando um dos sacizinhos foi ao 

teatro e este pegou fogo. Foram logo perguntando se ele havia morrido. Respondi 

que sim.  
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 Espantados com o fim trágico do personagem, passaram a prestar atenção 

em outros fatos assustadores acontecidos na história: um sacizinho tornou-se 

foragido da lei e outro preso, um morreu por comer arroz mofado e outro biscoito 

velho. Chegaram à conclusão que quase todos haviam morrido, mas o alívio veio ao 

final, quando a Cuca os trouxe de volta, todos os dez. Houve até comemoração 

neste momento! Ao final da história, todos pediram para que fosse contada 

novamente. Aceitei o pedido e expliquei que desta vez usaríamos os dedos para 

fazer a contagem e a subtração a cada sacizinho que era perdido, da mesma forma 

que realizamos a contagem quando ouvimos a canção. Nesta segunda parte eles 

envolveram-se mais com a história, pois já conheciam seu desenrolar e não 

demonstraram estranheza. Usaram os dedos e subtraíram um a um representando 

os sacizinhos, muito motivados e atentos. 

 O tempo curto para a aplicação do projeto não permitiu uma maior exploração 

dos recursos utilizados, pois o livro utilizado poderia ser mais bem discutido, 

partindo-se, por exemplo, para o aprofundamento dos personagens que 

representam os sacis e abordando a questão do folclore brasileiro e sua lenda. 

 

Imagem 20 - Contação de história do livro “Os dez sacizinhos” de Tatiana Belinky 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

  vi  i    ão qu      iz  í mo  um jogo  h m  o “O go  o  o    i”     ov i  i 

para falar um pouco sobre esse personagem do nosso folclore. Perguntei se alguém 

já ouvira falar sobre sua lenda.  Minha expectativa era que algum aluno a 

conhecesse para que pudesse compartilhá-la com a turma, mas ninguém a conhecia 

e alguns só tinham ouvido falar seu nome. Contei então a lenda do Saci e sua 

importância para nossa cultura. Expliquei também o que são lendas e como são 
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transmitidas principalmente de forma oral através das gerações. Eles demonstraram-

se bastante curiosos e combinei que contaria lendas de personagens do nosso 

folclore em outras oportunidades. 

 Expliquei as regras do jogo e em um gorro produzido com tecido vermelho 

(TNT) dispus numerais correspondentes à quantidade de alunos que tínhamos na 

sala naquele dia. Neste momento já estávamos sentados em círculo e escolhi um 

aluno para se sentar no centro. O gorro foi passado e cada aluno retirou um numeral 

sem deixar que os colegas vissem. O jogo seria iniciado pelo aluno do centro do 

círculo que ao falar seu numeral deveria dizer se queria um numeral maior ou menor 

que o seu. O aluno que tivesse o numeral solicitado deveria ir para seu lugar no 

centro do círculo e continuar a brincadeira. Expliquei também a nomenclatura correta 

em linguagem matemática como antecessor e sucessor dos numerais. Após 

entenderem as regras iniciamos o jogo.  Eles demonstraram-se muito envolvidos e 

alguns se precipitavam ao ouvir um número e levantavam-se antes mesmo de 

dizerem se tratar de antecessor ou sucessor.  

  Os alunos divertiram-se muito com essas confusões e no final o objetivo do 

jogo foi alcançado. Mesmo para aqueles que apresentam dificuldades no conteúdo, 

foi formidável a ajuda dos colegas que logo diziam o número que deveria ir ao centro 

da roda, facilitando a identificação do aluno e do numeral. Fizemos três rodadas 

desse jogo a pedido dos alunos e combinamos que repetiríamos em outras aulas. 

 A utilização do lúdico no desenvolvimento das aulas em diversas atividades 

permite não só propiciar uma aprendizagem mais significativa como também 

contribuir para formar cidadãos sensíveis, criativos, inventivos e descobridores. 

Friedmann (2012, p. 45) afirma a necessidade de se dar uma atenção especial ao 

trabalho com atividades lúdicas desenvolvidas de forma consciente entendendo-se: 

“O               z      u i i     qu        êm    vi         i  ç   ”  

 Após o término do jogo, os alunos retornaram aos seus lugares e realizamos 

atividades em folhas inspiradas na canção Tangolomango referentes à interpretação 

e conceitos envolvendo subtração (Anexo A). Após explicar a primeira atividade, eles 

não apresentaram grandes dificuldades em realizar as demais. Alguns alunos como 

Arthur, Carlos, Sara, Juliana, Daniela, Emerson, Igor, João Vinícius, João Vítor, 

Théo, Alex e outros velozmente compreenderam o que estava sendo solicitado nas 

atividades e pediram para responder sozinhos. O resultado foi excelente. 

Rapidamente me entregaram respondidas as folhas e de forma correta, não 
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apresentando erros nem mesmo dificuldades. O restante da turma precisou de 

intervenções por minha parte e preferi respondermos juntos uma a uma as 

atividades com a colaboração deles, incentivando o raciocínio e usando os dedos 

para efetuar as contagens e subtrações. 

 

6.2.6 Sequência didática – Canção Tangolomango – 6º dia de aplicação 

 

 Na sexta aula, ao receber os alunos expliquei que faríamos uma brincadeira: 

o tangolomango com eles próprios. Eles colocaram-se em fila e cantaram a canção 

e a cada tangolomango citado na canção um aluno fazia um gesto e retirava-se 

enquanto usavam os dedos para representar a subtração que estava acontecendo. A 

atividade foi sendo repetida até que todos tivessem participado. Ao final eles 

pediram incessantemente que repetíssemos a brincadeira mais algumas vezes. 

Ficou combinado que em outra aula poderíamos repeti-la. Durante a atividade que 

envolveu canção e dança, até os alunos mais tímidos participaram, fato este que 

contribui para estimular sua inserção e desenvolvimento. 

 

Imagem 21 – Brincando de Tangolomango 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Continuamos a aula agora com outra atividade. Escrevi a palavra 

Tangolomango no quadro e pedi para que me dissessem sua letra inicial.  Pedi para 

o aluno Emerson ir ao quadro e escrevê-la. Em seguida pedi para que citassem a 

sílaba inicial da palavra. Disseram imediatamente TA. Chamei a atenção para as 

demais sílabas da palavra e interroguei qual função a letra N teria se ficasse sozinha 

naquele contexto. Esse comentário levou-os a refletir e pediram para corrigir, 
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escrevendo de forma correta a sílaba TAN. Um aluno a escreveu no quadro. Em 

seguida pedi para que pensassem em outras palavras iniciadas pela mesma letra 

inicial T, que fossem ao quadro e as escrevessem. Foram muitas as palavras 

citadas. Os alunos levantaram-se e escreveram-nas inicialmente sem minha 

intervenção.   Aqueles que apresentam dificuldades na leitura e escrita pediram 

ajuda aos colegas para escrever as palavras no quadro. Após a escrita realizamos a 

leitura de todas as palavras de forma coletiva e levei-os a voltar a atenção para as 

palavras escritas de forma errada para que encontrassem os erros na grafia e  

corrigíssemos. As palavras escritas pelos alunos foram: tatu, tábua, teatro, Théo, 

tatuagem, três, tigre, tabuada, teto toca, telha, telhado, todos, tia, teia e oito. 

Conversamos sobre cada palavra escrita e o contexto em que a utilizamos em nossa 

vida diária.  

 

Imagem 22 – Palavras iniciadas pela letra T. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Na segunda parte da atividade realizamos a escrita de palavras que se 
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iniciam com a sílaba TAN. Os alunos demonstraram uma maior dificuldade em citar 

palavras iniciadas por essa sílaba, achando-a complexa. Realizamos juntos essa 

etapa e ajudei-os na escrita das palavras. Após escrevê-las, lemos palavra por 

palavra e falamos sobre a utilização destas no nosso dia a dia. Pedi para que alguns 

alunos voluntários viessem até o quadro e fizessem a separação de sílabas destas 

palavras. Somente dois alunos demonstraram interesse em realizar a atividade, 

mesmo com repetidos convites. Feita a separação das sílabas, procurei chamar a 

atenção para a referida sílaba que possui três letras e a função da letra M e N 

nestas palavras. As palavras escritas foram: tango, tang, tampa, tanga, tambor e 

tangerina. Saraiva (2001, p. 33) nos chama atenção para a necessidade de se 

utilizar textos literários na sala de aula: 

 

No processo de alfabetização, é essencial incorporar às práticas de sala de 
aula o texto literário para, de maneira particular, compor o conhecimento da 
criança e redimensionar a afetividade pela mediação dos signos verbais ou 
mesmo não verbais. Alfabetizar, assim, inclui a reinvenção da linguagem, a 
expressão da subjetividade e as singularidades próprias do código escrito. 
 
 

  Aproveitei para falar sobre a fruta tangerina e levantar o conhecimento que 

têm sobre ela. Pedi que quem a tivesse em casa levar para a escola na aula 

seguinte, já que um aluno se manifestou como tendo um pé da fruta em sua casa. 

F   i   m ém  o i    um   o mu i     i   o              v        i   , o “  m o ”  

Levei para a aula a imagem impressa do instrumento musical Tantan que 

similarmente tem sua escrita iniciada pela sílaba TAN. Apresentei-o através da 

imagem para os alunos. Expliquei que o Tantan é um tipo de tambor muito usado 

para marcar o ritmo do pagode e no samba, mas que pode ser usado em diversos 

ritmos musicais. Ele fica apoiado na cintura. Para tocá-lo, o músico bate com a 

palma da mão. Neste momento utilizei o meu próprio celular para acessar um vídeo 

no YouTube onde havia o instrumento sendo tocado, proporcionando aos alunos um 

conhecimento mais real do que estava sendo apresentado. O vídeo foi passado de 

mão em mão e todos os alunos puderam ver e conhecer o instrumento.  

 

6.2.7 Sequência didática – Canção Tangolomango – 7º dia de aplicação  
 

 Iniciamos a aula sete socializando na roda de conversa a fruta tangerina que 
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o aluno Issac levou para a sala de aula como solicitado. Ele explicou que possui um 

pé da fruta em casa e levou algumas frutas para compartilhar com os colegas. Fui 

ao quadro e escrevi novamente o nome da fruta. Pedi para que algum aluno fosse 

ao quadro e fizesse a separação de sílabas da palavra como na aula anterior. 

Expliquei novamente sobre o som do N na sílaba e citei outras palavras que 

possuem sílabas parecidas como ANJO e TINTA. Falei também sobre a sílaba GE 

presente na palavra. Perguntei se os alunos já haviam experimentado a fruta e para 

minha surpresa alguns não a conheciam.  

 Como havia somente quatro frutas, descasquei-as e repartimos para que 

todos pudessem experimentar. Alguns não gostaram do sabor porque não estavam 

totalmente maduras e doces, mas expliquei que encontramos tangerinas bem doces 

e saborosas e que é um alimento rico em vitaminas essenciais para nosso 

organismo, principalmente as vitaminas A e C, além de uma sobremesa deliciosa. 

Funciona também como calmante e é rica em fibras, pois a consumimos com o 

bagaço, o que auxilia no funcionamento do intestino. Após fazermos a degustação 

da fruta empreendemos outra atividade agora na área externa da escola. 

 Iniciamos o Jogo ‟Trilha da subtração‟. Utilizei um giz para desenhar uma 

trilha no chão com numerais (contendo 20 casas), o início e a chegada. Cada rodada 

foi realizada com três alunos por vez. O restante da turma participou em todos os 

momentos como torcida, comemorando a cada rodada e torcendo pelos colegas que 

estavam participando. Um aluno jogava os dois dados ao mesmo tempo e fazia a 

operação de subtração para encontrar o    u    o   o  úm  o    “     ” qu  

deveria avançar. A subtração era efetuada utilizando-se o numeral encontrado no 

dado do Tangolomango com as imagens das irmãs representando numerais de 6 a 

11e o dado convencional confeccionado em tamanho grande contendo os numerais 

de 0 a 6. Fizemos várias partidas até que todos tivessem participado da atividade. 

Alguns alunos que apresentam dificuldades no aprendizado e apreensão dos 

conceitos que envolvem subtração foram ajudados pelos colegas que estavam na 

torcida e usaram os dedos para executar as operações.  
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Imagem 23 – Trilha da subtração 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Imagem 24 – Efetuando subtrações com o jogo de trilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 A atividade demorou um tempo maior que o previsto, pois a cada jogada era 

necessário esperar a efetuação da operação de subtração para dar continuidade, 

mas ao final todos haviam participado tanto como parte do jogo como torcida.  

 Reiniciamos o jogo após a volta do recreio para trabalhar conceitos de adição 

e cálculo mental. Novamente foram divididos em grupos de três para cada partida e 

naquele momento as crianças deveriam somar os numerais encontrados nos dados 

        o      o    u    o   o  úm  o    “     ” qu    v  i m        E    

segunda etapa aconteceu muito mais rápido que a primeira, pois grande parte dos 

alunos já tem o conceito de adição bem desenvolvido. Alguns efetuaram cálculos 

mentais para resolver as operações e os que ainda apresentam dificuldades foram 

ajudados pelos colegas que estavam na torcida para resolvê-las. Como os 
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   u    o    m     u mi  v m  m mui    “     ”         andar por se tratar de 

adição, o jogo avançou com muita rapidez.  

 Em ambas as estratégias o jogo se mostrou muito produtivo, visto que os 

alunos praticaram e efetuaram as operações de subtração e adição para se chegar 

ao final e ganhar a partida, estimulando também a competição, interação e 

colaboração entre os pares.  

 Dessa maneira, este jogo se revelou uma boa oportunidade de interação, 

troca de ideias, experiências e informações.  Além disso, favoreceu o exercício do 

pensamento reflexivo e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Por seu 

caráter lúdico e desafiante, o jogo despertou maior interesse das crianças em 

realizar a atividade. Friedmann (2012, p.45) reitera que:  

 

Partindo de uma concepção do brincar como meio de garantir a construção 
de conhecimentos e a interação entre os indivíduos, trazer essa atividade 
para o ambiente escolar é uma forma de pensar a educação sob uma 
perspectiva criativa, autônoma, consciente.  

 
 

A interdisciplinaridade se revela como um modelo de ensino que auxilia o 

desenvolvimento dos educandos nas mais diversas áreas do conhecimento. Neste 

jogo, os alunos puderam explorar a capacidade de organizar seu pensamento de 

maneira lógica, além de habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitaram fazer 

conexões entre o mundo em que vivem e as construções de um novo saber para a 

sua vida social. 

 Na sequência apresentei aos alunos uma nova canção chamada “Adição-

subtração” do Trio Soneca.  Expliquei que a adição traz a ideia de juntar e que a 

subtração nos remete a ideia de tirar. Convidei-o        i i   : “V mo  ouvi       oi  

      ?”  O    u o  ouvi  m atentamente, em seguida entreguei uma folha contendo 

a letra e pedi para que ouvíssemos novamente (Anexo B) agora cantando e 

acompanhando a letra da canção. Eles participaram cantando, conversamos sobre a 

letra, decidi lê-la para que pudessem entender melhor seu conteúdo e ainda falamos 

sobre o que a canção nos transmite. 
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Imagem 25 – Apresentando canção “Adição-subtração” – Trio Soneca 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Iniciamos uma conversa sobre as frases presentes na canção: Se eu tenho 

um biscoito e você tem um biscoito e juntarmos teremos dois biscoitos. Abri um 

pacote de biscoito rosquinha e entreguei um para cada aluno, distribuídos em duplas 

e pedi para que juntassem os biscoitos e vissem quanto daria. Mostrando que um 

mais um é igual a dois. Entreguei mais um biscoito para cada aluno e cada um ficou 

com dois biscoitos e pedi para juntarem os biscoitos e foi encontrado um total de 

quatro biscoitos. Passamos para a parte da canção que retrata a ideia de subtração, 

onde a canção diz que se eu tenho quatro biscoitos e te dou quatro biscoitos fico 

com zero ou nenhum biscoito. Representamos esta parte da canção utilizando os 

biscoitos. Os alunos gostaram muito da forma como realizamos as operações e ao 

final dividimos em partes iguais entre os membros do grupo e saboreamos os 

biscoitos! Assim, encerramos a sequência didática da primeira canção. 

 

6.3 Sequência didática realizada a partir da canção A barata 
 

 Esta sequência didática foi iniciada tendo o mesmo objetivo da primeira: 

proporcionar situações de conhecimento em que os alunos sejam os protagonistas 

do seu próprio processo de aprendizagem. Antes de começar a nova sequência, 

conversei com os alunos, explicando-lhes que trabalharíamos uma nova canção e 

que a partir dela realizaríamos novas atividades. A escolha desta canção se deu a 

partir da eleição realizada na turma e contou com a aplicação de três sequências 

didáticas, utilizando-se o conceito de interdisciplinaridade e explorando de diversas 

formas a letra da canção. 
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6.3.1 Sequência didática – canção A barata – 1º dia de aplicação 
 

  A aula teve início colocando-se a canção no aparelho de CD na sala de aula 

para as crianças ouvirem e cantarem. Os alunos exploraram diversas formas de 

cantar: cantaram coletivamente, em duplas, só as meninas em um momento, em 

outro somente os meninos, cada criança cantou uma parte. Um grupo cantou as 

estrofes e outro a letra da canção. Por ser uma música muito querida pelo grupo, 

eles próprios pediram para repetir várias vezes e deixamos a imaginação fluir. 

Loureiro (2003, p. 174) nos chama a atenção para o fato de “      h    om   

música que o aluno gosta é uma forma de trazer motivação para o processo de 

ensino-aprendizagem.”  

 

Significa que na prática educativa deve-se procurar, por meio dos conteúdos 
e dos métodos, respeitar os interesses dos alunos e da comunidade onde 
vivem e constroem suas experiências.  
 
  

Em seguida foi colado pela professora um cartaz na parede contendo a letra 

da música. Os alunos foram convidados a explorar o cartaz e algumas crianças 

identificaram a palavra BARATA antes mesmo que eu pedisse. Solicitei que estes 

apresentassem a palavra para os demais alunos. Realizamos uma leitura coletiva da 

canção onde fui apontando com o dedo palavra por palavra da letra contida no 

cartaz e em seguida os alunos foram convidados um a um a realizar a mesma 

atividade, pois o simples fato de solicitar às crianças que leiam acompanhando com 

o dedo um texto memorizado convida-as a observar que aquilo que se verbaliza está 

relacionado ao que está escrito, permitindo que cada criança, em contato com as 

demais, busque essa correspondência para tentar compreendê-la. 

O próximo passo foi trabalhar as rimas visando não somente a reflexão dos 

alunos sobre a dimensão sonora das palavras, mas o desenvolvimento da 

consciência fonológica, levando-os a elaboração de hipóteses e a pensarem sobre a 

possibilidade de escrita das palavras na medida em que refletissem sobre a 

correspondência entre sons e letras. Rima é o nome que se dá à repetição de sons 

semelhantes em diversas posições dos versos de um texto, podendo aparecer no 

final dos versos ou mesmo no interior deles. 
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Imagem 26 – Explorando o cartaz. 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Ultimamente, estudos ressaltam a importância da consciência fonológica no 

aprendizado da leitura e da escrita. Tal consciência pode ser entendida como um 

conjunto de habilidades que permite à criança compreender e manipular unidades 

menores da língua, conseguindo segmentar unidades maiores em menores. Tais 

capacidades são fundamentais na alfabetização, tendo em vista que da consciência 

fonológica depende uma série de processos fundamentais para a aprendizagem da 

leitura e escrita. Pedagogicamente, essas habilidades são desenvolvidas em 

atividades como trava-línguas, contar o número de sílabas, reconhecer a sílaba 

inicial, medial ou final de uma palavra, formar novas palavras a partir de outras, 

promovendo assim o desenvolvimento da aprendizagem e a alfabetização, pois 

Saraiva (2001, p. 33)   o    qu  “A aquisição da escrita requer o conhecimento das 

estruturas fonológicas da língua e de como as unidades gráficas se conectam às 

unidades faladas.”  

 Convidei os alunos para uma atividade em que nós brincaríamos com as 

palavras. Eles ficaram ansiosos. Pedi que prestassem atenção para descobrir de 

que forma eu estava brincando com as palavras e comecei a citar pares de palavras 

que continham rimas. Utilizei o nome de alguns alunos da turma como base para a 

atividade: Juliana-cama; Marília-filha; Ana-fama; João-camarão; Sara-cara, Miguel-

pastel e Luiz-juiz. Os alunos compreenderam o sentido, pois já havíamos trabalhado 

este conceito anteriormente. Expliquei que o que as tornava parecidas era o som 

final, sua terminação e repetições. Foi explicado novamente aos alunos o que são 

rimas e como identificá-las nas palavras. Eles compreenderam o sentido e 
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começaram a citar por conta própria palavras de seu conhecimento com suas rimas.  

Enquanto isso anotei-as no quadro destacando as sílabas que rimam para que 

pudessem acompanhar sua forma escrita e desenvolver o conceito conjuntamente. 

As palavras citadas foram: BARATA-LATA; DIA-MIA; SAPATO-MATO; FITA-PIPA; 

LEÃO-PÃO-VIOLÃO; BOLA-SOLA, CANETA-CHUPETA e MÃO-MAMÃO-SALÃO. 

Neste momento todos queriam falar ao mesmo tempo e mostrar as palavras com 

rimas   que estavam pensando e encontrando. Após citarem as palavras, fomos 

lendo coletivamente uma a uma e dando entonação às rimas.  

 Voltamos ao cartaz com o conceito mais desenvolvido pelos alunos e incitei-

os a encontrar palavras que rimassem. Segui lendo calmamente a letra da canção e 

apontando com o dedo palavra por palavra que estava sendo lida. Os alunos foram 

identificando oralmente as palavras que continham rimas e as escrevi no quadro. Na 

última estrofe da canção onde o par de rimas são as palavras avião-busão, 

encontraram dificuldades em localizar as rimas, acredito que por ser tratar de uma 

palavra que não faz parte do vocabulário deles. Escrevi o par de rimas no quadro e 

mostrei a eles onde se encontrava a rima. Alguns alunos no nível pré-silábico e 

silábico sem valor sonoro apresentaram ainda um pouco certa dificuldade na 

execução da atividade; contudo, os outros alunos compreenderam o conceito e 

foram citando diversas vezes de memória as palavras da letra da canção que 

rimavam.  

 As repetições de palavras ou de partes delas criam jogos sonoros que 

contribuem para desenvolver a consciência fonológica, pois podemos a partir desses 

lidar com a linguagem na dimensão sonora, chamando a atenção para as diferentes 

partes (as sílabas) que compõem as unidades de significado (as palavras) nos 

versos e textos. É importante relatar que as atividades de leitura e escrita tiveram 

como foco a alfabetização da língua. 

 Na sequência convidei os alunos que apresentavam dificuldades a ler 

coletivamente estas palavras que estavam sendo identificadas no cartaz e escritas 

por mim no quadro. Pedi que fossem ao quadro e apontassem com o dedo as 

sílabas nas palavras que estávamos lendo e repeti-las oralmente prestando atenção 

ao som que sai da boca ao falar as palavras e nas suas terminações. Essa atividade 

foi muito produtiva e as crianças participaram animadas e com empenho, 

principalmente quando compreenderam que conseguiam por si só encontrar rimas 

nas palavras. 
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 Os alunos foram convidados a fazer parte da roda de conversa, onde iniciei 

perguntando se existia na música algo que não é correto, se eles perceberam nas 

atitudes da barata algo que não fosse comum. Não foi preciso levantar maiores 

questionamentos e eles foram logo dizendo que a barata mente o tempo todo e diz 

que possui várias coisas que na verdade não tem. Perguntei se esta atitude era 

correta e o que eles achavam sobre isso. Foram unânimes as respostas e disseram 

que não é correto, que é muito errado e pedi que dissessem por que não era correto. 

Neste momento surgiram várias     o      omo: “é f io f     m   i  ”, “ ão  o   

f     m   i  ,  oi    mã   ão go   ”, “J  u   ão go   ,  ão     g        m   i   ”, 

“é      o”, “   f     m   i     mã   o o          igo”, “D u      ig         o   

qu   o m    m”, “       o       i  m      o  ”, “ ão   v mo        imo o ”, 

“  v mo   g             o      ão f     m   i   ”    Di     m ainda que a barata 

não é boa nem legal, pois fala muitas mentiras. Eles sentiram-se muito à vontade 

para falar do assunto e expor suas opiniões e o que seus pais transmitem sobre 

valores, incluindo a perspectiva religiosa que é bastante forte em muitas das famílias 

da comunidade local.  

As discussões sobre o texto também foram enriquecedoras: os alunos se 

sentiram à vontade para expressar-se e falar sobre os conhecimentos que tinham a 

respeito do assunto tratado. Assim, a troca e a conversa foram muito além do 

objetivo de transmitir e trocar informações, elas permitiram que expressassem seu 

cotidiano e experiências. Saraiva (2001) salienta que a criança vem à escola com 

habilidades de linguagem oral bem desenvolvidas. Sendo assim, é importante que 

durante o processo de alfabetização o professor valorize o conhecimento da língua 

que o aluno traz consigo proveniente do seu convívio com familiares, amigos e a 

comunidade a que pertence. É a oportunidade de falar que os tornam sujeitos ativos 

do seu processo de aprendizagem.  

 

6.3.2 Sequência didática – canção A barata – 2º dia de aplicação 
 

 A segunda aula foi iniciada explorando-se o cartaz contendo a letra da 

canção. Cantamos novamente acompanhando sua letra. Alguns alunos foram 

chamados aleatoriamente ao cartaz para contar as palavras existentes na primeira 

linha. Foi mostrado a eles que entre uma palavra e outra existe um espaço e que 

esse espaço é necessário para demonstrar onde começa e termina uma palavra, 



87 

 

pois a separação entre as palavras de uma frase, embora automática para um 

escritor proficiente, pode causar dúvidas aos alunos que estão começando a ter 

contato com a língua escrita como é o caso dos alunos de minha turma, que 

insistem em escrever as palavras aglutinadas, ao que chamamos de 

hipossegmentação (as palavras são escritas juntas). Surge assim a necessidade de 

realizar atividades que levem ao processo de compreensão das diferenças entre as 

unidades orais (fala) e as gráficas (escrita), fazendo-os atentar para a convenção 

gráfica de nosso sistema de escrita ao ser trabalhada desde o início da 

alfabetização. Essas atividades de leitura tiveram como objetivo desafiar os alunos e 

instigar a reflexão para construir seus conhecimentos acerca dessas práticas. 

 Em duplas os alunos foram convidados a ir ao cartaz e pintar os espaços 

existentes entre as palavras. As palavras que contém uma única letra ou duas, como 

artigos, preposições e outras como “ ”, “É”, “SÓ”, “DE” fo  m  o fu  i     m   gu   

momentos por determinados alunos como pertencentes à palavra anterior ou 

seguinte. Aproveitei para explicar que existem palavras compostas por poucas letras 

ou somente uma letra. Convidei-os para contar a quantidade de letras em algumas 

palavras, inclusive estas compostas por somente uma ou duas letras. 

Essa proposta de atividade, que tem como base a letra da canção, é 

proveitosa e enriquecedora, pois além de inserir os alunos na prática da leitura e 

escrita, eles também são encorajados a questionar e explorar sua criticidade a 

respeito dos assuntos que são abordados nos textos exercitando de fato o domínio 

da linguagem. Desta maneira, tais   ivi      f z m             u   um “ m i     

   fom   o à   i u  ” como atesta Saraiva (2001). 

 

Imagem 27 – Identificando os espaços entre as palavras. 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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A segunda atividade do dia foi a  o f  ção    um “Varal da canção ilustrada”  

Os alunos distribuídos em duplas receberam folhas contendo estrofes da canção e, 

enquanto cantávamos, muitas duplas identificaram a estrofe escrita na folha 

recebida. Os alunos que não conseguiram identificar foram ajudados pela 

professora, que foi lendo a estrofe juntamente com a dupla. Eles iniciaram a 

representação através de desenhos das estrofes recebidas. Foi explicado que após 

a realização da atividade, os desenhos seriam expostos em um varal colocado na 

sala de aula especialmente para a exposição da letra da canção em desenhos. Os 

alunos dedicaram-se muito à execução da atividade e ficaram extasiados ao ver 

suas produções expostas no varal para que outras pessoas pudessem ver e 

apreciar. A canção foi cantada, agora observando-se os desenhos e acompanhando 

sua sequência exposta no varal. Muitos dos desenhos representavam fielmente e de 

maneira muito criativa a estrofe em questão. 

 

Imagem 28 – Varal da canção ilustrada. 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

6.3.3 Sequência didática – canção A barata – 3º dia de aplicação 
 

 Na terceira aula, aproveitando-se o varal da canção ilustrada exposto na sala, 
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fizemos a leitura de memória da letra da canção. Foi colocado um CD com a música 

e os alunos puderam ouvir e cantar novamente. Em seguida foi entregue uma folha 

de atividades e explicado que realizaríamos a escrita da primeira estrofe da canção 

(Apêndice E), por se tratar da parte mais conhecida e trabalhada. Os alunos se 

assustaram um pouco com a sugestão da atividade, no entanto foi explicado que 

poderiam escrever da forma que conseguissem buscando na memória a parte da 

canção pedida.  Como já sabiam o texto de cor, não precisavam se preocupar com o 

conteúdo. Assim, puderam focar sua atenção apenas em como escrever, pensando 

em quais letras usar e em que ordem e também em como ler, ajustando o que se 

fala com o que se escreve. 

 A tarefa de ler e escrever a estrofe permitiu que organizassem suas ideias 

para tentar ler o que estava escrito em cada parte do texto. Os alunos precisavam 

fazer uso do conhecimento sobre o valor convencional das letras e das estratégias 

de leitura para encontrar as palavras solicitadas. Em relação à escrita, seria 

interessante desenvolver uma atividade em que cada aluno fosse o próprio autor do 

seu texto, dando mais significado à aprendizagem. 

A reescrita da música também enriqueceu a minha prática pedagógica, já que 

antes não se tinha um investimento tão relevante em relação à produção 

espontânea dos alunos. Esse tipo de atividade não era tão valorizado em nossas 

aulas, pois geralmente pedia que os alunos escrevessem palavras e frases, muitas 

vezes fora de contexto. A partir deste trabalho, pude enriquecer minha prática 

pedagógica, assumir uma nova postura e atribuir um novo caráter para a produção 

de textos na alfabetização. O conceito de letramento entra em cena a partir da 

aplicação dos usos sociais de leitura e escrita de modo contextualizado, fazendo 

sentido para o aluno. 

 Infere-se que é importante criar ocasiões para que as crianças sejam 

convidadas a colocar a atenção sobre o texto para logo em seguida ser convidadas 

a escrever (de acordo com suas possibilidades) e empregar os conhecimentos 

adquiridos. Atividades de leitura e escrita com textos que conhecem de memória 

podem propiciar avanços nas hipóteses das crianças a respeito da língua escrita. 

Como sabiam exatamente o texto, buscaram a correspondência entre aquilo que 

dizem em voz alta ou cantam e o que está escrito, mesmo que tais 

correspondências não sejam corretas. Esse ajuste entre o oral e o escrito se faz aos 

poucos, na medida em que ela avança em seu processo de aquisição da escrita. 
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 Os alunos que já se encontram na hipótese silábica e silábico-alfabética, ao 

chegarem ao final dos versos, procuraram analisar as pistas qualitativas, ou seja, 

checar se o som que estão recitando corresponde à letra do fim do verso. Os demais 

alunos buscaram de acordo com as hipóteses em que se encontram e na interação 

com outros colegas escrever os versos e as palavras buscando sua sonoridade e a 

relação com a familiaridade que possuem com o texto em sua forma oral e escrita, o 

que os levou à reflexão e busca de estratégias, permitindo sua evolução, explorando 

seus conhecimentos já assimilados e adquirindo novos.  

  Os alunos no nível pré- silábico utilizaram diversas letras escritas de forma 

aleatória para representar a estrofe e algumas tentaram manter a relação com o 

quantitativo de linhas, acredito que por terem tido muito contato com a forma escrita 

da canção. Alguns tentaram inclusive escrever o refrão da canção, pois foi muito 

trabalhado e lembrado, frisando que neste caso o H emite som de R, o que chamou 

bastante atenção e gerou curiosidade entre os alunos, levando-os a focar no refrão 

da canção e dar especial atenção a ele. Ou seja, é uma atividade que se mostrou de 

grande valia para a turma, pois criou problemas para diferentes níveis de 

conhecimento e culminou com grande aprendizado para todos os alunos. Considerei 

esta atividade bastante pertinente, pois através dela tive uma melhor avaliação 

sobre a hipótese de escrita em que cada aluno estava. 

 Na segunda parte da aula foi proposta uma atividade que despertou grande 

interesse e estimulou a criatividade ao trabalhar de forma lúdica o que estava sendo 

abordado: a dobradura da barata. A dobradura é um origami (arte oriental) que, além 

de encantar pela beleza estética e delicada, é uma ótima opção de atividade a ser 

praticada nas aulas de artes, desenvolve o raciocínio lógico e as noções de medidas 

e geometria. Além disso, trabalha a memorização e a coordenação fina com papéis 

que podem ser coloridos e de textura diferente. Os alunos realizaram a atividade em 

duplas, mas cada um fez sua dobradura individualmente. Dessa forma puderam 

compartilhar, dar colaborações, opiniões e ajuda aos colegas. 

 Antes de começarmos a atividade, foi perguntado as crianças o que elas 

conhecem sobre a arte do origami.  Então foi explicado que é proveniente da arte 

japonesa e que a palavra origami vem do ori    que é do verbo oru (dobrar)    e kami    

que vem de gami (papel). 

 Discutimos o objetivo da atividade e o que seria feito. Eles ficaram fascinados 

com a proposta, pedindo para que fosse logo iniciada. Foi entregue uma folha de 
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papel A4 (sendo o papel disponível na escola) e proposto às crianças que fizessem 

um círculo utilizando como molde o fundo de uma lata de leite levada pela 

professora. Foi pedido que pintassem o círculo e o recortassem. Nesse momento dei 

liberdade para que escolhessem as cores que iriam utilizar.  Muitos disseram que 

como a barata é marrom, iriam pintar da cor real para que ficasse bem realista e 

parecida. Outros disseram que queriam uma barata bonita ou legal e usariam outras 

cores.  

 Enquanto foi desenvolvida a primeira parte da atividade, levantei a questão 

sobre o que é um círculo, explorando o conceito matemático de geometria.  

Expliquei que é uma forma geométrica e que existem outros objetos ao nosso 

redor que possuem a mesma forma. Os alunos rapidamente citaram o ventilador e 

os círculos que formam uma centopeia colada na parede. Expliquei que existem 

outras formas geométricas como já estudamos em outros momentos e que fazem 

parte da nossa vida, como as formas de diversos objetos que nos cercam. Em 

seguida descrevi os passos seguintes e conforme foram surgindo as dificuldades, fui 

mediando e dando  todo o suporte para os que precisavam de acompanhamento e 

os próprios colegas foram se ajudando. Para finalizar a dobradura, fizeram os olhos 

e entreguei dois palitos de fósforos que os alunos utilizaram para colar e formar as 

antenas da barata. Quando todos terminaram, colocamos em um local que não 

prejudicasse as dobraduras para que pudessem secar. Após algum tempo, 

confeccionamos um cartaz contendo todas as dobraduras para que ficassem 

expostas em sala de aula.  

 

Imagem 29 – Dobradura barata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 
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 Ao realizar essa atividade, trouxe uma oficina de artes em origami que ajuda a 

melhorar a concentração dos alunos, a descobrir seus talentos, desenvolver a 

criatividade, além de trabalhar o lado cultural. Os benefícios do trabalho com 

dobraduras/origamis são muitos, pois favorecem o aumento de conduta motora, da 

percepção espacial, do conhecimento do todo e de partes, exercita a função 

mnemônica (memória breve, de longo prazo, associativa e a própria rapidez para a 

memória), estimula a curiosidade, - provoca a observação atenta para a realidade e 

para os saberes, promove o esforço pessoal e o esperar tranquilo pelo resultado 

construído, ajuda o refinamento de sistemas estéticos,  estimula a atenção entre a 

matéria e a forma do objeto e desenvolve o senso de proporção e da harmonia da 

forma. – Outrossim, manipular e dobrar vários tipos de papel para criar figuras  

beneficia a individuação da propriedade funcional do objeto e exercita a capacidade 

de análise perceptiva do mesmo, influencia positivamente o comportamento, 

pois promove um procedimento gradual para um projeto (correção automática de 

eventuais erros cometidos até acertar positivamente, enfrentando dificuldades 

sempre maiores), além de ser uma atividade muito prazerosa em que os alunos 

participaram  com muito prazer e dedicação. Essa atividade demonstrou como a 

interdisciplinaridade colabora para um ensino integral e completo para o aluno. De 

acordo com Fazenda (2008), a metodologia do trabalho ganha uma nova postura em 

que a integração dos conteúdos passa de uma visão fragmentada para uma visão 

única do conhecimento. É necessário que o professor propicie um ensino global e 

interdisciplinar contemplando diversas áreas do conhecimento que também são 

fundamentais para o desenvolvimento dos alunos. 

 

6.3.4 Sequência didática – canção A barata – 4º dia de aplicação 
 

 Iniciamos a aula quatro conversando sobre a letra da canção. Apresentei o 

livro “Histórias de Cantigas” de Celso Sisto   mo    i     im i   hi  ó i   h m   : “É 

m   i            ?”  O    u o    o    m porque mostra um olhar diferente para a 

canção conhecida por eles, em que diversos bichos tentam encontrar uma desculpa 

para a barata dizer que tem tantas coisas. Uns dizem que a barata não é organizada 

e nunca acha suas coisas, outros dizem que ela se esquece, outros que é 

imaginação e no final vira uma grande brincadeira. Eles divertiram-se também com a 

brincadeira que os bichos fazem com a barata.  
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Em seguida pedi aos alunos que resgatassem na memória todos os itens que 

a barata diz que tem. Eles citaram todos os itens, inclusive os que ela tem de 

verdade.  

Após a pergunta, foi exposto o cartaz com a letra da canção onde reforçamos 

e conferimos através da leitura coletiva se havíamos citado todos ou se faltava 

algum.  O    u o           m qu   i guém h vi       m    o  o “v   i o    

     o”  

 

Imagem 30 – Contação história: História das Cantigas – Celso Sisto 

 

Fonte: A autora, 2016. 

  

 Avisei que em seguida realizaríamos uma atividade que provoca grande 

alvoroço na turma: o Jogo de Bingo (cartelas Apêndice B). Eles comemoraram 

saltando e gritando. Entreguei as cartelas e expliquei como funcionaria. Pedi que 

observassem as cartelas e dissessem o que continha. Eles responderam que havia 

numerais e objetos. As alunas Juliana e Marília logo perceberam que os objetos se 

tratavam de itens referentes à canção e que havíamos citado oralmente. Procurei 

desenvolver as cartelas com os objetos representados em figuras e não por escrito, 

pois como existem vários alunos que se encontram no início do processo de 

alfabetização e três alunos pré-silábicos, seria necessário um empenho maior de 

todos, alunos e professora, para ajudar aos que têm dificuldades na leitura, o que 

tornaria a atividade cansativa e até desinteressante.  

 As regras básicas do jogo foram explicadas, coloquei os numerais e os nomes 

dos objetos na sacola para sorteio e disse que a cada rodada seria sorteado um 

numeral ou um objeto e quem os tivesse em sua cartela deveria pintá-lo. Ganharia o 

jogo quem completasse a cartela.  
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No ensino da Matemática estamos sempre preocupados como o aluno irá 

assimilar o conteúdo e, dessa forma, muitas vezes os meios tradicionais de ensino 

se mostram insuficientes no processo da aprendizagem. Os jogos de Bingo exercem 

um papel importante para a aquisição de conhecimentos e conceitos, estimulam a 

imaginação, promovem o raciocínio lógico, contribuem para a organização do 

pensamento, exigindo atenção e concentração dos alunos. Além disso, auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças, representando um 

momento que precisa ser valorizado nas atividades escolares, especificamente na 

sala de aula. 

 
Imagem 31 - Jogo do Bingo  

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 O intuito com essas atividades é de promover também a cooperação durante 

os jogos, contribuir com a ampliação dos conhecimentos e maior envolvimento no 

processo ensino e aprendizagem. Os jogos de Bingo oferecem momentos de 

socialização, de troca de conhecimentos e experiências e a aprendizagem para a 

convivência com pensamentos e comportamentos diferentes dos seus próprios. 

 O “Jogo M   m  i o”, qu   o   m     o   o ju   m      om o  o   x o 

Matemático, se torna uma ótima ferramenta para a assimilação e construção do 

conhecimento. Além da mudança na rotina de sala de aula e do interesse que esse 

método pode despertar no aluno, o jogo auxilia no desenvolvimento da 

autoconfiança, organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo, 

senso cooperativo e socialização do aluno. 

 

O professor, portanto, desempenha um papel central no planejamento das 
situações com utilização de jogos para ajudar na alfabetização e no 
acompanhamento dos estudantes durante as atividades. Cabe a ele, ao 
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trazer um jogo para a sala de aula, saber explorá-lo no momento oportuno, 
considerando os aspectos que podem ser contemplados para que as 
crianças desenvolvam seu raciocínio e construam o seu conhecimento de 
forma descontraída. É sua função prever o quanto de aprendizagem 
determinado jogo pode promover para determinado estudante. (BRASIL 
2012, p.24) 
 
 

 O jogo foi iniciado e a cada sorteio ou rodada os alunos comemoravam como 

se estivessem mais próximo da vitória. Os primeiros ganhadores foram três alunos 

ao mesmo tempo. O que me surpreendeu foi o fato de um aluno que se encontra no 

nível pré-silábico (Issac Martins) estar entre os primeiros vencedores. Conferi sua 

cartela e vi que mesmo não conhecendo os numerais ele havia marcado todos 

corretos, pois como pela configuração da sala de aula os alunos sentam em duplas, 

seu colega do lado, por conhecer suas dificuldades, se preocupou em ajudá-lo, 

explicar os numerais, procurá-los e marca-los em sua cartela. Após conferirmos e os 

primeiros vencedores comemorarem, continuamos o jogo enquanto existiam 

competidores com itens a serem marcados na cartela. Ao final, todos comemoraram 

juntos. O ambiente estava tão animado que parecia até uma festa, principalmente 

porque não houve perdedores: todos venceram!  O jogo proporcionou além da 

interação e desenvolvimento do raciocínio lógico, a rapidez na reação, 

aperfeiçoando a aprendizagem e despertando a atenção, curiosidade, motivação e 

habilidades dos alunos, mas principalmente a interação entre eles. 

Vale ressaltar que pretendia confeccionar as cartelas de bingo com os 

próprios alunos para que fizessem parte não somente da atividade, mas também da 

sua elaboração; todavia, devido ao curto prazo que tínhamos para desenvolver a 

sequência didática, isto não foi possível. Teria sido uma atividade muito rica, a meu 

ver. 

 

6.3.5 Sequência didática – canção A barata – 5º dia de aplicação 
 

 Iniciamos nossa quinta aula explicando que realizaríamos atividades 

baseadas na canção A BARATA. Os alunos receberam as folhas e iniciei a 

explicação do que faríamos. Na atividade inicial (Apêndice F), foi pedido que 

buscassem na memória a aula anterior onde conversamos sobre os itens que a 

barata diz que tem. Neste momento iríamos escrevê-los e fazer uma lista.  Para 

facilitar, ilustrei a folha de atividades com os itens e mostrei que deveriam escrever 
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de memória as palavras da forma que conseguissem. Eles empenharam-se na 

realização desta atividade e muitos alunos no nível silábico e silábico-alfabético 

conseguiram escrever de forma correta as palavras. Alguns encontraram 

dificuldades no som do ES de vestido e ocultaram o S, bem como a palavra 

CHINELO foi escrita com X pela maioria, o que é comum devido a proximidade 

sonora das duas sílabas.  

 Na segunda folha de atividades (Apêndice D), foi pedido que escrevessem 

três palavras que rimam com a palavra BARATA. Como já havia sido feita uma 

atividade anteriormente e introduzido o conceito de rima, os alunos não 

apresentaram dificuldade. Realizamos a atividade coletivamente para que todos 

prestassem atenção e participassem. Conforme foram citando as palavras,  as 

escrevi no quadro e  pedi ajuda deles para escrever cada sílaba. Assim, todos 

participaram da escrita das palavras de forma coletiva. As palavras citadas foram: 

BATATA, CAMARADA, RATA, SALA e um aluno insistiu para que eu escrevesse a 

palavra MARANATA, por se tratar da Igreja  que ele frequenta. As palavras ficaram 

expostas no quadro e quando terminamos a escrita realizamos a leitura de todas 

coletivamente. Pedi que escolhessem três dessas palavras para escrever na folha 

da atividade. Percebi que os alunos escreveram prioritariamente as três primeiras 

palavras que estavam no quadro.   

 Quando as crianças reconhecem as rimas, segmentam a palavra para 

identificar as partes sonoras que são iguais em palavras diferentes, e ainda, quando 

trabalham com a palavra escrita, elas podem perceber essa igualdade nas letras 

finais das palavras rimadas e fazer as correspondências entre o oral e o escrito, 

refletindo sobre os sons das palavras e ampliando seus conhecimentos sobre a 

estrutura da língua e da escrita alfabética. 

 Ainda na mesma folha, a atividade seguinte continha as letras B, F, S, A e foi 

pedido que encontrassem na letra da canção palavras que se iniciassem com essas 

letras. Avisei que poderiam consultar o cartaz contendo a letra da canção exposto na 

parede. O aluno Arthur de imediato perguntou se poderia ir até o cartaz para 

localizá-las e, neste momento, diversos alunos levantaram-se para fazer o mesmo e 

aos poucos todos foram se revezando, consultando o cartaz e retornando aos seus 

lugares para escrever palavra por palavra. A maioria realizou a atividade sem 

demonstrar dificuldade, porém alguns alunos pediram ajuda a outros para localizar 

as palavras no cartaz. O aluno Paulo César que apresenta grande dificuldade de 
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aprendizagem, mesmo após os colegas indicarem no cartaz as palavras, levantou-

se a cada letra de cada palavra para escrevê-las, demonstrando muita dificuldade 

em reconhecer as letras, bem como memorizá-las. 

 Estas propostas de atividades, que tem como base a letra da canção, são 

proveitosas e enriquecedoras, pois além de inserir os alunos na prática da leitura e 

escrita, eles também são instigados a questionar e explorar sua criticidade a respeito 

dos assuntos que são abordados nos textos assim exercitando de fato o domínio da 

linguagem. 

Baseada nesta atividade, na seguinte os alunos deveriam encontrar nesta 

lista a palavra que possui mais letras e a que possui menos letras. Depois de 

explicado, eles iniciaram a contagem das letras de cada palavra e em pouco tempo 

já começaram a dizer as que tinham mais letras. Pedi que escrevessem na folha de 

atividades e no local indicado. Em seguida encontraram e escreveram as palavras 

que possuem menos letras. Os alunos identificaram com facilidade a palavra SÓ, 

palavra que o aluno Riquelme havia destacado na lista da atividade anterior. Essa 

palavra chamou bastante atenção pelo seu tamanho e quantidade de letras. Em 

outra aula já havíamos trabalhado essa questão e eles ficaram mais atentos a isso. 

Os alunos que não haviam escrito a palavra SÓ em sua lista fizeram questão de 

escrevê-la e completar a atividade. Na realização dessas duas atividades os alunos 

não apresentaram dificuldades, já que em muitos momentos eles trabalharam 

coletivamente e em colaboração uns com os outros. A última atividade desta folha 

trata-se da contagem do número de estrofes na letra da canção. Esse conceito já 

havia sido trabalhado em diversos momentos e sempre que o cartaz era exposto. 

 Procurei mostrar o espaçamento que limita uma estrofe e outra, o que é uma 

estrofe e as estrofes que se remetem ao refrão repetido após cada estrofe de 

maneira diferente. Como já conheciam o conceito, contaram, registraram e 

encontraram o numeral entre as opções oferecidas na atividade. Tiveram somente 

que levantar-se para realizar a contagem utilizando o cartaz, pois a música é 

extensa (dezesseis estrofes) e eles precisaram contar uma a uma para efetuar a 

contagem corretamente.  

 Passamos a outra atividade, ainda utilizando o cartaz como recurso e apoio. 

Escolhi uma palavra da canção para iniciar a atividade, neste caso a palavra 

BARATA.  Pedi que eles lessem a palavra que eu estava apontando e em seguida 

fizessem a leitura pausadamente (silabando). Perguntei quantos pedaços tinha a 
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palavra e quantas vezes abrimos a boca para falá-la. Pedi para bater palmas a cada 

sílaba. Dessa forma foi-se tendo o entendimento de que o objetivo da atividade era a 

percepção das sílabas que compõem a palavra e seu som. Realizamos a atividade 

com as demais palavras da canção e foram surgindo outras citadas pelos alunos.  

 Eles pediram que eu falasse uma palavra grande, pois a maioria das palavras 

que estávamos trabalhando possuíam duas ou três sílabas. Citei a palavra 

FORMATURA (quatro sílabas) que faz parte da canção e fomos acrescentando 

outras citadas por mim e por eles para complementação e enriquecimento da 

atividade, tais como: passarela, engasgado, pirulito e um aluno lembrou-se da 

palavra tangolomango que já havíamos trabalhado anteriormente. Realizamos a 

atividade com as diversas palavras que foram aparecendo e percebi que o objetivo 

havia sido alcançado. Aos poucos desenvolvemos a consciência silábica e 

fonológica, e os alunos foram tornando-se capazes de segmentar oralmente e de 

modo consciente as palavras em suas menores unidades, em sílabas e em 

fonemas, refletindo sobre a estrutura sonora e sendo capazes de realizar de forma 

autônoma esse exercício com outras palavras. 

 

6.3.6 Sequência didática – canção A barata – 6º dia de aplicação 
 

 Na aula seis utilizamos como suporte a letra da canção e trabalhamos 

situações problema envolvendo adição e subtração. 

 Para a realização desta atividade a turma foi dividida em grupos de três 

alunos com o objetivo de que tivessem a possibilidade de questionar, levantar 

hipóteses, discutir, comunicar ideias, estabelecer relações e interagir diante de cada 

situação apresentada. 

 Foi entregue uma folha de atividade (Apêndice G) em que o enunciado da 

situação problema dizia: A barata diz que tem 7 saias de filó. No seu aniversário 

ganhou mais duas. Com quantas saias ela ficou? 

 Como já havia representado sete saias, era esperado que os alunos 

desenhassem mais duas e chegassem a conclusão do resultado final.  Eles 

compreenderam o que havia sido pedido e alguns responderam através do cálculo 

mental, antes mesmo da necessidade de completar a atividade; outros realizaram o 

desenho de mais duas saias e fizeram a contagem para encontrar o resultado.  

 A atividade seguinte foi referente à situação problema envolvendo subtração, 
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apresentando o seguinte enunciado: A barata diz que tem 7 saias de balão. Quando 

foi brincar, 4 saias se rasgaram. Quantas saias restaram? Na respectiva folha já 

havia a representação através de desenhos de sete saias. Logo que terminei de ler 

o enunciado um aluno (Carlos Eduardo) que apresenta facilidade com raciocínio 

 ógi o m   m  i o    gu  ou “       h vi  fi   o  om m  o    i    go   ” R   o  i 

que sim. Neste momento eles perguntaram o que deveria ser feito então. Repeti a 

leitura do enunciado e o mesmo aluno foi prontamente respondendo efetuando o 

    u o m       “S       i h            g   m qu   o,  ig ifi   qu  ela perdeu quatro, 

   ão fi ou  om   ê ”  E     om     io  ju ou ou  o   o  g          vo v   m o 

mesmo raciocínio. Perguntaram o que fariam com as saias, se poderiam fazer um X 

ou pintar. Deixei-os à vontade para riscar, fazer X ou pintar as que rasgaram. O 

resultado foi encontrado por praticamente todos os alunos da turma e necessitaram 

intervenção por parte da professora somente os alunos com dificuldades maiores de 

aprendizagem, que posteriormente conseguiram encontrar os resultados.  

 Foi sugerida por parte da supervisora Helen Jardim uma modificação nesta 

atividade, onde seriam confeccionadas cartelas contendo as saias para serem 

destacadas e os alunos as utilizariam para representar as quantidades pedidas. No 

entanto, devido ao curto tempo para a aplicação das atividades não foi possível 

aderir à sugestão e fazer a adaptação na atividade.   

 Na atividade seguinte (Apêndice E), o objetivo foi trabalhar a relação numeral-

quantidade (correspondência biunívoca). No enunciado foi solicitado que se 

“im gi      qu              h  um   i i     ”      gu    o: Qu       o     êm 

uma bicicleta? E duas bicicletas, quantas rodas têm?  E três bicicletas? Para facilitar 

a contagem, foi colocado na atividade o desenho das bicicletas.  Alguns alunos 

precisaram usar as imagens das bicicletas para realizar a contagem uma a uma e 

chegar ao resultado, enquanto outros conseguiram realizar a contagem mentalmente 

e encontrar os resultados. 

 Na próxima folha de atividades foi trabalhada a escrita de algumas palavras a 

partir de suas sílabas dispostas de forma embaralhada (Apêndice C). Para facilitar a 

identificação da palavra, foram incluídas imagens representando as palavras a 

serem escritas e desembaralhadas. Os alunos olharam os desenhos e buscaram a 

ordem das sílabas de acordo com a representação que já conhecida palavra. 

Apresentaram dúvidas na escrita de algumas palavras que contém sílabas que eles 

não estão muito familiarizados como em PERFUME e VESTIDO. Muitos escreveram 
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de forma incompleta, sem o R e S, outros não identificaram a primeira sílaba, o que 

é compreensível e deve ser levado em consideração por se tratar de uma turma de 

1º ano. 

 

6.3.7 Sequência didática – canção A barata – 7º dia de aplicação 
 

 Em nossa primeira atividade da aula sete, os alunos foram convidados a 

observar as palavras BARATA e SAPATO escritas no quadro. Eles receberam uma 

folha e foi pedido que escrevessem outras palavras a partir dessas. Disse que 

poderiam escrever palavras que rimassem ou que possuíssem a mesma letra ou 

sílaba inicial.  Observei que eles optaram por escrever em forma de lista, uma 

palavra embaixo da outra. Aproveitei para explicar que haviam escrito listas de 

palavras e como é organizada a estrutura desse gênero textual. Surgiram diversas 

palavras e permiti que houvesse trocas entre os alunos e até a colaboração para 

aqueles que apresentam maiores dificuldades. A escrita de palavras de forma 

individual e coletiva foi uma atividade bastante produtiva, pois é importante ensiná-

los a lidar com a escrita da linguagem, arranjar as ideias e colocá-las no papel, o 

que contribui para a formação de escritores competentes. 

 

Imagem 32 - Lista de palavras 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 Iniciamos uma nova atividade, agora utilizando como recurso pedagógico o 

alfabeto móvel para escrita de palavras. Os alunos já estavam familiarizados com 

diversas palavras da canção. Eles foram divididos em grupos de três alunos e foi 

pedido que cada grupo escrevesse uma palavra relacionada à canção. A escolha e 
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distribuição das palavras foram feitas respeitando-se o nível de desenvolvimento e 

aprendizagem de cada grupo. Um determinado grupo perguntou se poderia escrever 

todas as palavras que eu havia citado e outro perguntou se poderia escolher outras 

palavras da canção para realizar a escrita. Permiti a escrita de quantas palavras 

conseguissem. Nos grupos que estavam os alunos no nível pré-silábico, pedi que 

deixassem ter uma maior participação na atividade, para que não se tornassem 

apenas espectadores. Com isso, percebi que a forma que encontraram para que 

todos os colegas participassem, foi deixando que eles organizassem as letras 

enquanto os colegas auxiliavam na identificação das letras e escrita das palavras.   

  Deixei que escrevessem outras palavras relacionadas ao contexto da canção 

e um grupo escreveu inclusive algumas palavras que rimavam com as que foram 

pedidas por mim. A atividade tornou-se extremamente proveitosa e gratificante. Eles 

empolgaram-se com a autonomia dada e buscaram outras estratégias para 

desenvolver as escritas. Um grupo que apresentou dificuldades na execução da 

tarefa pediu ajuda aos alunos do grupo ao lado e a atividade estendeu-se por mais 

tempo do que se havia previsto. 

Imagem 33 – Utilizando o alfabeto móvel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 
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 Em outro momento, iniciamos uma atividade relacionada à posição da letra R 

na sílaba com os alunos ainda organizados em grupos. Expliquei que o R possui 

variação de som dependendo da sílaba em que se encontra e também em 

determinadas palavras.  

 Pedi que observassem o cartaz que contém a letra da canção A barata e que 

procurassem as palavras que possuem a letra R. Conforme citavam as palavras, as 

escrevia no quadro. Os alunos que apresentam dificuldade na leitura iam 

levantando-se e apontando no cartaz as palavras que encontravam. Realizamos a 

leitura coletivamente das palavras escritas no quadro e pedi a um aluno que 

circulasse a letra que se encontrava ao lado da letra R em cada palavra.  Pedi que 

observassem atentamente cada palavra, que examinassem a pronúncia e as letras 

que se encontram antes e depois da letra R e indaguei: Das palavras citadas na 

lista, em quais encontramos a letra R entre vogais? O R está no meio de quais 

letras? Qual o som do R? O seu som é forte ou fraco (brando)?  Coloquem o dedo 

 o     oço    ixo  o qu ixo    ig m “B R T ”   “C RO”  O qu  vo ê      i  m 

ao pronunciar a palavra CARO? Qual a diferença que perceberam? O som da letra 

R é forte ou fraco (brando)? Agora digam a palavra RASGADO como o dedo no 

pescoço, abaixo do queixo. O que vocês perceberam? O som é igual? A posição da 

      R é   m  m ?  go   é   v z        v   “SEMPRE”  P  i      qu  o    u o  

dissessem em voz alta (com o dedo no pescoço abaixo do queixo). O que sentem ao 

pronunciarem a letra R? O som é forte? Escrevi outros exemplos de palavras para 

ilustrar melhor: BRANCO, ENTRE, OUTRA, FRENTE, ASTRO, ESTRADA; e 

expliquei que o R pode aparecer também entre consoantes.  

 Entreguei uma folha contendo atividades (Apêndice H) na qual havia um 

quadro para que os alunos separassem as palavras de acordo com a posição que o 

R se apresenta em cada palavra destacada.  Na primeira coluna foram colocadas as 

palavras que possuem a letra R na sílaba inicial da palavra, na coluna do meio as 

palavras que apresentam o R na sílaba do meio da palavra e na última coluna as 

palavras que apresentam o R na sílaba final. Realizamos juntos esta atividade para 

que as crianças compreendessem melhor o objetivo. 

 Optei por não incluir palavras com RR, pois poderia confundi-las por se tratar 

de um assunto novo. Deixo como sugestão o aprofundamento desta atividade 

incluindo o uso do RR.  Em outra oportunidade será reservada uma aula exclusiva 

para este tema. 
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6.3.8 Sequência didática – canção A barata – 8º dia de aplicação 
 

 Iniciamos a aula oito em que tratamos do assunto ‟ istema monetário‟. O tema 

foi introduzido comentando-se sobre a estrofe da canção em que diz que a barata 

não tem dinheiro para sabão. A atividade buscou trazer aos alunos o senso de 

administração financeira, a fim de promover o aprendizado de conceitos 

matemáticos bem como consolidar as operações de adição e subtração a partir de 

situações e problemas envolvendo valores monetários, além de verificar como a 

aprendizagem pode ser facilitada por atividades lúdicas com materiais para 

manuseio e a simulações de situações do dia-a-dia. Sobre a apropriação, por parte 

dos alunos, de situações de sua vivência cotidiana e acerca dessa bagagem de 

conhecimentos que o aluno traz para a escola, o Parâmetro Curricular Nacional para 

o ensino de Matemática, orienta:  

 

As coisas que as crianças observam (a mãe fazendo compras, a numeração 
das casas, os horários das atividades da família), [...] e as referências que 
conseguem estabelecer serão transformadas em objeto de reflexão e se 
integrarão às suas primeiras atividades matemáticas escolares. (BRASIL, 
MEC/SEF, 1997, p.63) 
 
 

 Perguntei o que a barata precisa ter para comprar saias e sabão? Os alunos 

imediatamente responderam: dinheiro. Para se ter dinheiro, o que é necessário 

fazer? Saíram respostas como: trabalhar, minha mãe me dar, meu pai, bolsa família, 

meu pai mandar o dinheiro da pensão... Levantei a questão da necessidade do 

trabalho por parte dos adultos para a obtenção de dinheiro. Perguntei para que 

serve e citaram várias coisas que podemos comprar  com dinheiro. E continuei 

interpelando: Vocês sabem de onde veio e como surgiu e sua história? Como as 

coisas eram antes de existir dinheiro? Neste momento a turma ficou inquieta. Parece 

que nunca tinham parado para refletir sobre essa hipótese, já que o dinheiro é uma 

coisa tão comum e faz parte de nossas vidas que parece sempre ter existido. 

Convidei-os então a ouvir a história do dinheiro. Utilizei as informações contidas no 

site do Banco Central do Brasil e uma linguagem mais simples para transmitir a 

hi  ó i   o    u o   E    fi    m         o   m       qu  “       oi    xi  iu” (f    

deles) antes de chegarmos aos dias de hoje. Como na história são citados os 

cheques e o cartão de crédito que fazem parte dos nossos dias atuais, levei um 

exemplar de uma folha de cheques e um cartão de crédito para que eles pudessem 
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manipular e conhecer. Expliquei como funciona cada um. A grande maioria já 

conhece o cartão, no entanto a folha de cheques foi uma novidade para eles, 

causando bastante estranheza e muitos não acreditaram que esta é uma forma de 

realizar compras e pagamentos.  

  Iniciei um debate baseada nos conhecimentos prévios dos alunos a respeito 

do assunto, levantando-se questões e perguntas como as seguintes: Sabem como 

se chama o nosso dinheiro? Conhecem cédulas e moedas do nosso dinheiro? Levei 

para a sala algumas cédulas e moedas brasileiras sem valor. Peguei uma cédula de 

cinquenta reais e fiz a pergunta: O que vocês estão vendo nesta cédula? Qual é o 

valor desta cédula? A resposta foi imediata. Todos reconheceram a nota e seu valor. 

O mesmo não aconteceu quando apresentei a cédula de cem reais. Todos afirmaram 

ser uma cédula de dois reais. Quando expliquei que se tratava de uma nota de cem 

reais, muitos se assustaram, apenas os alunos Arthur e Juliana disseram já ter visto 

uma nota daquelas. A confusão sobre a nota de dois reais se deu pela cor e por ser 

essa uma nota que conhecem e manuseiam frequentemente. Paulo perguntou 

quanto vale cem reais e o que se pode comprar com esse valor. Expliquei para o 

aluno e os demais colegas também contribuíram com a explicação. Continuamos 

com as perguntas. 

 Qual é o animal que aparece na cédula de R$ 10,00? 

 Qual é o animal que aparece na cédula de R$ 2,00? 

 Qual é o animal que aparece na cédula de R$ 20,00? 

 Em todas as cédulas aparecem animais? E os demais símbolos? – Frisando o 

símbolo da República que aparece nas cédulas. Eles ainda não tinham 

percebido que existiam outros símbolos além dos animais. 

 Todas as cédulas tem a mesma cor? 

 E as moedas tem o mesmo tamanho? 

 Como você sabe qual é o valor da moeda? A moeda vale mais que uma nota?  

 

 Aproveitei esse momento para separar as moedas de papel que levei e 

explorá-las. Perguntei o valor de cada uma, o tamanho, o que contém e, baseada 

nas respostas sobre os valores, fui questionando e comparando-as com as notas. 

Logo, chegaram à conclusão que as moedas possuem valores menores que as 

notas.  

 Percebi com essa atividade que os alunos entendiam sobre o assunto e que 
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estavam acostumados a manipular dinheiro em seu cotidiano, mas que precisavam 

de aprofundamento e exploração do assunto pela escola de maneira formal para 

assim ampliar sua compreensão, pois é na escola que todo esse conhecimento é 

organizado e o processo de aquisição de conceitos é feito de forma sistemática e 

significativa. 

 A aula foi muito proveitosa e os alunos surpreenderam-se com os diversos 

assuntos abordados, particularidades e novidades que ainda não tinham percebido 

sobre o nosso sistema monetário. 

 As cédulas e moedas que foram utilizadas na atividade anterior foram 

divididas entre os alunos. Esclareci que faríamos um minimercado em sala de aula e 

que as compras seriam realizadas com as notas que haviam recebido. Os itens que 

foram utilizados para o mercado foram cedidos pela escola, fruto da comemoração 

do dia das crianças que aconteceu na escola. Foram cedidos pipocas, pirulitos e 

jujubas. Dois alunos ficaram responsáveis por serem os vendedores e foram 

revezando-se com outros ao longo da realização da atividade. 

 Ao colocar os produtos na mesa, os alunos estipularam o valor de cada 

mercadoria. Houve divergência somente no pirulito, pois alguns sugeriram que fosse 

cobrado o mesmo valor da jujuba, outros acharam muito caro, visto que se trata de 

um pirulito, outros sugeriram o valor de um real, no entanto decidiu-se pela opinião 

da maioria. Para a pipoca ficou estabelecido o valor de R$ 5,00; o pacote de jujuba 

R$ 4,00 e o pirulito R$ 2,00. Assim que se estabeleceram os valores e colocamos os 

cartazes junto às mercadorias, os alunos começaram por si só a fazer as contas de 

quanto dinheiro tinham e o que poderiam comprar. Alguns conseguiram inclusive 

fazer o cálculo de quanto sobraria de troco. Iniciamos as vendas e tudo ocorreu de 

forma muito animada. Os alunos de dois em dois foram dirigindo-se a mesa onde 

estava localizado o mercado. Quando chegavam, já sabiam o que queriam comprar 

e haviam separado o valor em dinheiro suficiente para realizar as compras. Os 

alunos que atuavam como vendedores foram também auxiliando os colegas 

juntamente comigo. Eles ficaram muito felizes com a realização das compras e com 

sua atuação independente, tendo a liberdade para escolher quais os produtos de 

maior interesse e a quantidade que queriam. As compras puderam ser realizadas 

duas vezes por cada aluno e no final pedi que efetuassem a conta de quanto tinha 

sobrado de troco para cada um. Mesmo aqueles que apresentam dificuldades na 

aprendizagem e na realização de atividades diárias demonstraram desenvoltura 
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para realizar as atividades que envolvem dinheiro, bem como na identificação das 

cédulas e seus valores. Alguns necessitaram de ajuda e intervenção, mas 

conseguiram concluir a atividade.  

 

Imagem 34 – Mercadinho. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

6.3.9 Sequência didática-– canção A barata – 9º dia de aplicação 

  

Começamos com os alunos explorando mais uma vez as cédulas para que 

recordassem os valores de cada uma, depois organizamos a sala e apresentei o 

jogo “        o g    f   mo     i  ”, um  v  i ção  o Jogo      go     O    u o  

vibraram e ficaram bastante felizes por saber que um jogo faria parte daquela aula. 

Descrevi as regras do jogo e começamos a dividir os alunos em grupos e, como 

havia 15 alunos em sala nesse dia, dividimos em três grupos de 4 e um de 3 alunos. 

Eles ficaram livres para escolher em qual grupo gostariam de ficar e escrevi os 

nomes no quadro identificando cada grupo por um numeral. Posteriormente os 

alunos registraram o numeral na tabela que receberam para fazer os apontamentos 

dos valores do grupo. Nosso objetivo ao trabalhar com esse jogo foi, como já 

mencionado, explorar cédulas do sistema monetário brasileiro através da resolução 

de adições entre os valores monetários, mas também trabalhamos noções de 

distância, força, concentração, coordenação motora e espacial. O jogo é composto 

por 6 garrafas, cada uma ilustrada com uma cédula nos valores R$2,00/ R$5,00/ 

R$10,00/ R$20,00 e R$50,00. As crianças precisam identificar o valor da nota e 

representá-lo por escrito, usando símbolos matemáticos. O objetivo do jogo é obter o 

maior valor monetário entre os grupos formados. Cada grupo recebeu uma tabela 
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para que a cada rodada do jogo anotassem os valores que foram adquiridos por 

cada componente do grupo no momento da jogada. Cada jogador escrevia seu 

nome e registrava os valores obtidos em cada jogada. Posicionamos as garrafas e 

estipulamos o limite de distância para arremessar as argolas. Após três rodadas, os 

grupos se reuniram para somar os valores de todos os participantes e obter um total 

e, nesse momento, tiveram meu apoio para realizar as somas, pois eram muitos 

valores para somar. A partir do valor monetário total de cada grupo realizamos uma 

discussão, problematizamos com os alunos quem teria ganhado em 1° lugar, 2° 

lugar, 3° lugar e 4° lugar e realizamos comparações entre os valores de cada grupo. 

 

Imagem 35 – Jogo “Acertando garrafas monetárias” 

            Fonte: A autora, 2016. 

 

Imagem 36 – Distribuição, organização dos grupos e realização das somas para 
encontrar o resultado final. 

Fonte: A autora, 2016. 
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6.3.10 Sequência didática – canção A barata – 10º dia de aplicação 
 

Na aula dez, os alunos ao chegarem à sala de aula e foram convidados a 

sentar  m  í  u o      um   o       o v      Co oqu i      ção “          iz qu  

  m”  o       ho    CD            mo  ju  o  e perguntei que animal aparece na 

canção; se eles já viram uma barata? Como ela é? O que atrai as baratas? Por que 

as baratas aparecem em nossas casas? O que fazer para não deixar que elas se 

proliferem em nossas casas? De onde elas vêm? Onde elas moram? De que elas se 

alimentam? Que tipo de animal elas são? Por que elas existem na natureza?...  

 Os alunos foram respondendo e no momento que fiz as últimas perguntas 

sobre habitat, alimentação e outros, eles não souberam responder. Convidei-os 

então para assistir a um vídeo que contém informações sobre o animal. O vídeo traz 

diversas explicações muito importantes, como por exemplo, onde vivem, as várias 

espécies existentes, como se reproduzem, onde depositam seus ovos, seus 

predadores, como é constituído seu corpo, sua alimentação e principalmente a 

importância de seu estudo para a ciência. Foi incrível ver a reação deles diante de 

      i fo m ção  Um   u o  ogo  i   , “  of   o  ,             ão   é   g i ”, m   

nem todos concordaram com essa afirmação.  

 Expliquei também que elas entram em nossas casas à procura de alimentos e 

que devemos sempre mantê-los guardados em locais secos e limpos e não deixar 

restos de comida espalhados, pois isso as atrai. Falei também da importância de 

manter nossa sala de aula limpa, não somente para evitar insetos, mas pela 

necessidade de mantermos o ambiente que frequentamos agradável, assim como as 

ruas também precisam ser mantidas limpas, evitando-se jogar lixo. Falamos sobe as 

consequências do mau armazenamento do lixo, seu descarte e a necessidade de 

tentarmos produzir menos lixo e finalmente falei sobre a importância desses animais 

para o equilíbrio da natureza.  Essas informações foram retiradas do site sugerido 

“Mu  o       ho”   

 Seguimos conversando sobre o vídeo e em seguida levei o inseto dentro de 

um pote para que pudessem analisar e observar. Os alunos ficaram surpresos com a 

possibilidade de ver esse animal de perto e vários falaram sobre a experiência de tê-

los frequentemente em suas casas. Todos quiseram manipular o pote e analisar o 

inseto de perto. Em seguida coloquei-o diretamente em uma folha de papel para 

facilitar a observação e com o uso de uma lupa puderam observar a estrutura de seu 
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corpo como explicado e detalhado no vídeo que haviam acabado de assistir. 

 O Parâmetro Curricular Nacional para o ensino de Ciências Naturais no 

quesito Problematização afirma que: 

O sujeito que observa, experimenta ou lê põem em ação seus 
conhecimentos anteriores, interpretando as informações a partir de seus 
próprios referenciais. Mas observar não significa apenas ver, e sim buscar 
ver melhor, encontrar detalhes no objeto observado, buscar aquilo que se 
pretende encontrar. Para desenvolver a capacidade de observação dos 
alunos é necessário, portanto, propor desafios que os motivem a buscar os 
detalhes de determinados objetos, para que o mesmo objeto seja percebido 
de modo cada vez mais completo e diferente do modo habitual. (BRASIL, 
MEC/SEF, 1997b, p.121). 

 

  A aula foi surpreendente! Mesmo as alunas que iniciaram a aula dizendo que 

“  m    u   ”          im   qui    m     i          i i    todo o tempo. Todos 

acharam muito interessante, curioso e divertido conhecer esse inseto e suas 

curiosidades tão de perto. Os alunos compartilharam suas experiências e pediram 

para que aconteçam outras aulas como essa em outros momentos. De acordo com 

Fazenda (2011), o desenvolvimento do trabalho de forma interdisciplinar permite a 

compreensão de que os conhecimentos apreendidos na escola estão vinculados 

com a vida cotidiana dos educandos, permitindo-se assim uma articulação entre as 

diversas áreas do conhecimento e formando um indivíduo mais participativo e crítico 

para a compreensão do mundo. 

 

Imagem 37 – Análise e observação da barata 
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Fonte: A autora, 2016. 

 

 A realização do trabalho de forma interdisciplinar contemplando o ensino da 

disciplina Ciências contribui para uma leitura e interpretação de mundo que favorece 

posicionamentos e tomadas de decisão de modo crítico e criativo em questões que 

envolvam nós, os outros e o ambiente, facilita com que as crianças elaborem e se 

apropriem de conhecimentos e desenvolvam capacidades que contribuem para sua 

Alfabetização Científica. A atividade científica garante que aprimorem seus 

pensamentos e ideias na medida em que podem observar, avaliar e investigar as 

suas realidades, aperfeiçoando suas explicações sobre os fenômenos observados e 

investigados, aproveitando-se da sua curiosidade e capacidades inventivas e 

criativas. Precisamos sempre adequar conteúdos, procedimentos e linguagem àquilo 

que é significativo e seguro para os alunos considerando sua faixa etária, realidade 

e conhecimentos prévios.  

Acreditamos que essa atividade poderia ter tido desdobramentos maiores 

como a realização de uma pesquisa sobre os animais e insetos que existem na 

localidade onde os alunos moram e a descrição do caminho de casa até a escola (o 

que viam e o que havia nesse caminho) a fim de abordar assuntos interessantes, 

como a cultura e a história de um povo. Essas atividades ficam como sugestão e 

enriquecimento para um próximo trabalho inspirado nessa proposta. 

 

6.3.11 Sequência didática – canção A barata – 11º dia de aplicação 
 

 Nesta aula, ao serem levados à sala de leitura da escola, logo entenderam 

que seria o momento de contação de histórias. 

 Ouvir histórias é uma atividade presente em nossa cultura. Sabemos que as 



111 

 

crianças podem desenvolver o gosto de ouvir e ler histórias e que este é um dos 

maiores desafios da escola. Mas para que isso aconteça, é preciso ler sempre para 

as crianças: elas se encantam, prestam atenção e o mais importante, aprendem e 

     vo v m o go  o        i u    É     i o   i    o  içõ        qu  “     m”  o 

texto e saboreiem a maneira como foi escrito. É importante ainda dar voz às 

crianças e ter ouvidos para escutá-las. É com base nesse tipo de troca que 

formaremos pessoas seguras, capazes de desenvolver seus pontos de vista e se 

tornar verdadeiros leitores. Cagliari afirma que:  

 

No mundo em que vivemos é muito mais importante ler do que escrever. O 
objetivo da escrita é a leitura, mas quem vai escrever só é capaz de fazê-lo 
se souber ler o que escreve. Portanto, a leitura é uma habilidade que 
precede a própria escrita. (CAGLIARI 1996, p. 169) 
 

 

  Apresentei-os ao livro “Dona Baratinha” de Ana Maria Machado. Os alunos 

ouviram atentamente à história e ao terminá-la pediram para que fosse contada 

novamente. Iniciei a contação, mas de maneira diferente. Contei a história somente 

nas primeiras páginas e em seguida entreguei o livro aos alunos sentados em roda 

para que cada um lesse uma página e passasse para o próximo colega. Cada 

criança foi contando a parte referente a cada animal que aparecia na história. 

Repetimos essa atividade ainda mais uma vez para que todos pudessem participar e 

realizar a leitura de todas as páginas e de todos os animais que aparecem na 

história. Foi uma forma diferente e divertida de ouvir a história.  

 

Além de ter um valor técnico para a alfabetização, a leitura é ainda uma 
fonte de prazer, de satisfação pessoal, de conquista, de realização, que 
serve de grande estímulo e motivação para que a criança goste da escola e 
de estudar. (CAGLIARI 1996, p. 169) 

 

Ao final ainda queriam que repetisse, pois todos adoraram. Expliquei que em 

outro momento poderíamos lê-la mais vezes. Pedi para que recontassem a história 

que acabaram de ouvir e todos queriam falar. O fizemos de forma coletiva, pois 

alguns alunos se confundiram com as partes, enquanto outros prosseguiam na 

sequência correta e foram contando enquanto eu anotava. 
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Imagem 38 - História “Dona Baratinha” de Ana Maria Machado 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 O livro trata de uma baratinha que ao encontrar uma moeda resolveu casar-se 

e pôs-se a procurar um noivo. Para isso foi para sua janela e indagava cada animal 

que passava. No entanto sua preocupação era com o barulho que cada um fazia de 

noite, sendo assim nenhum dos primeiros pretendentes serviu, já que eram muito 

barulhentos. Ao final decidiu-se casar com o rato, porém o casamento não 

aconteceu devido a um acontecimento trágico. Os alunos ficaram empolgados em 

repetir o barulho que cada animal fazia em cada nova página da história. Perguntei a 

eles quais animais aparecem na história e se eles conhecem esses animais. Por que 

ela escolheu casar-se com o rato? E por que o casamento não aconteceu? Os 

alunos foram narrando as partes da história, no entanto, desde o início, 

demonstraram-se surpresos com o final trágico que o rato teve. Alguns perguntaram 

se realmente ele tinha morrido e por que Dona Baratinha não ficou triste e ainda 

disse que pra ela foi uma sorte.  

 O livro possui um conteúdo riquíssimo e que pode ser explorado de diversas 

formas para compor uma sequência didática bem ampla e contextualizada com 

conteúdos referentes a animais, exploração de gêneros textuais como o convite, 

receita, a questão do dinheiro, conteúdos de Língua Portuguesa, matemática, entre 

outros diversos; contudo, a falta de tempo hábil para a aplicação não permitiu uma 

maior exploração, restringindo-se às atividades que foram expostas sobre o referido 

livro. As atividades serão elaboradas e aplicadas em outras ocasiões, mesmo que 

seja no ano letivo seguinte, onde estarei novamente como professora regente da 
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turma.   

 Após conversarmos sobre os diversos apontamentos que foram surgindo, 

convidei os alunos para voltarmos à sala e realizarmos outra atividade. 

  Ali expliquei que iríamos realizar um ditado de uma forma diferente chamado 

“Di   o    ou   o”  P  i aos alunos que citassem o nome dos animais que 

aparecem na história que tínhamos ouvido. Escrevi os nomes em pequenas tiras de 

papel e fui enchendo bexigas e colocando os papéis dentro. Colei-as no quadro e 

expliquei como aconteceria a atividade.  

 A atividade foi realizada em duplas. Cada dupla foi ao quadro de cada vez e 

estourou uma bexiga. O nome encontrado no papel que estava dentro da bexiga 

seria lido em voz alta para a turma que deveria escrevê-lo em seu caderno em forma 

de ditado. A atividade foi sendo desenvolvida lentamente de modo que todos 

pudessem acompanhar e escrever os nomes que estavam sendo ditados. Os alunos 

que apresentam dificuldades na leitura puderam soletrar as palavras para os demais 

colegas e realizar a leitura juntamente com sua dupla. Alguns alunos no nível 

silábico com valor sonoro escreveram as palavras ora dando ênfase à escrita das 

vogais ora à escrita somente das consoantes.  Outros escreveram algumas sílabas 

completas. Os alunos pré-silábicos ainda apresentam grande dificuldade para 

realização de atividades como estas. Estes são um total de três alunos (Issac, 

Leandro e Paulo César) e escreveram letras de forma aleatória e até numerais. Os 

demais alunos não apresentaram problemas para desenvolver a escrita e outros 

confundiram-se na escrita do  substantivo CACHORRO por conter sílabas que ainda 

não são tão familiares a eles. Alguns alunos começaram a apresentar a sílaba 

completa em palavras como CARNEIRO, pois se trata de um conteúdo trabalhado 

anteriormente. 
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Imagem 39 – Atividade Ditado estourado. 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

6.3.12 Sequência didática – canção A barata – 12º dia de aplicação 
 

 Na décima segunda aula, os alunos foram convidados a assistir ao filme “Vida 

de Inseto” na sala de vídeo. Essa é uma atividade que eles demonstram gostar 

muito. Após sua exibição, ainda na sala de vídeo iniciamos uma conversa sobre o 

conteúdo do filme que acabáramos de assistir, visto que um aspecto importante 

também é conhecermos o contexto sociocultural em que os alunos vivem para que 

possamos levantar os conhecimentos que eles já possuem acerca dos fenômenos 

que serão estudados em Ciências Naturais. 

 Perguntei sobre o que falava o filme e alguns responderam que era sobre 

formigas, outros disseram que falava sobre vários insetos, animais... 

   No filme aparecem muitos animais, vocês conhecem algum deles? Gostaria de 

falar quais aparecem? Eles foram buscando na memória os diversos animais e 

insetos que apareceram no decorrer do filme. 

    Qual a importância das formigas para o meio ambiente?  Essa informação já havia 
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sido dada na aula referente à importância dos insetos para a natureza e as formigas 

haviam sido citadas.  Os próprios alunos elucidaram sua importância para o meio 

ambiente e seu equilíbrio, mostrando que haviam compreendido as explicações 

anteriormente dadas. 

     A que grupo de animais as formigas pertencem? Muitos se confundiram nessa 

pergunta e não souberam responder, outros lembraram-se das explanações e 

disseram que se tratava de um inseto. 

     Há outros insetos no filme? 

     Aranha é inseto? Neste momento todos disseram que sim. Expliquei que apesar 

da semelhança eles são classificados como aracnídeos e que em outra aula 

falaríamos mais sobre esse assunto que é da mesma forma muito interessante. 

     Há outros animais que aparecem no filme que não são insetos? (tatu-bola). 

     Onde as formigas vivem? A resposta foi no formigueiro e alguns alunos disseram 

que elas estão em todos os lugares, em suas casas, na rua, nos lugares onde eles 

brincam, no quintal da avó... 

    Todas as formigas eram iguais?  Os alunos disseram que no filme existem várias 

formigas diferentes e que na realidade elas são iguais, dado que algumas são 

grandes e outras pequenas. Neste momento contei que existem diversas espécies 

de formigas. 

     Como elas se organizavam/dividiam no formigueiro? 

     Elas trabalham sozinhas? 

     O que comiam? 

     Para que serviam os alimentos que coletavam? 

     Por que a formiga temia os gafanhotos? As crianças dividiram-se quanto a esta 

explicação: uns disseram que o motivo era que eles eram grandes, outros disseram 

que eles eram maus. Os demais disseram que eles queriam explorar as formigas. 

Aproveitei para tecer mais comentários sobre este inseto que, apesar de 

conhecerem, sabiam muito pouco sobre ele.   

 Relatei que as formigas são encontradas em toda parte, exceto nas regiões 

polares e que são insetos que vivem em sociedade. Em cada colônia de formigas há 

muitas rainhas que são responsáveis pela reprodução. Cada formiga possui uma 

função definida dentro da colônia: as tarefas são bem divididas entre todas elas. Em 

um formigueiro há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem 

os túneis do formigueiro e buscam alimentos e as responsáveis pelos cuidados com 
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as larvas.  

 O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis 

subterrâneos que se estendem por vários metros.  As formigas se comunicam 

através de uma substância química chamada de feromônio. À medida que elas vão 

andando, deixam para trás um rastro dessa substância que é percebida através das 

antenas. Geralmente as formigas se defendem ferroando e injetando em suas 

vítimas o ácido fórmico, que causa muita irritação. Esses insetos conseguem 

carregar um objeto com peso 100 vezes maior que o seu próprio peso. 

A alimentação das formigas dependerá da sua espécie: algumas são carnívoras, 

outras herbívoras, mas a maioria das formigas é onívora, ou seja, elas comem de 

tudo, animais, vegetais e restos de alimentos humanos. 

Há no mundo cerca de 10 mil espécies de formigas, sendo que no Brasil 

existem mais ou menos duas mil espécies desses insetos   gu  o o  i   “Como 

 u o fu  io  ”  

 No que tange a relação entre teoria e prática no ensino de Ciências Naturais, 

esta se materializa e ganha sentido quando, no desenvolvimento das atividades de 

ensino, é estabelecida a relação entre a teoria estudada e a realidade vivida.  Desse 

modo, tanto o professor quanto os alunos criam um meio fértil para a produção de 

conhecimentos científicos estudando aspectos teóricos, mas com base na realidade 

concreta, pois os problemas partem da prática social dos sujeitos. Devemos 

aproveitar a curiosidade natural das crianças e usá-la para estimular a construção de 

conhecimento, levantando hipóteses e problemas do cotidiano que mobilizem seus 

interesses e ativem sua criatividade, observação e elaboração de explicações e 

opiniões.  

Imagem 40 - Comemorando o encerramento das atividades. 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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 Por consequência, a interdisciplinaridade contribui para um processo de 

alfabetização mais crítico e criativo, pois ao mesmo tempo em que aprendem a ler e 

escrever, os educandos podem informar-se e formar-se, refletir sobre sua realidade 

e se descobrir como sujeitos sociais e históricos. 

 Foi muito gratificante acompanhar a empolgação e empenho dos alunos ao 

participarem e desenvolverem as atividades, bem como seu crescimento e 

aprendizagem, sendo possível perceber durante a realização deste trabalho, que a 

curiosidade e a vontade de aprender foram enormes, o que comprovou o quanto a 

canção se tornou uma facilitadora neste processo uma vez que, com estímulo, a 

criança se desafia a aprender e buscar e sente-se parte do processo.  Os conteúdos 

passam a ser instigantes, pois partem de um contexto familiar e interessante para 

ela e, assim sendo, de maneira lúdica ela passa a dar sentido a cada ação que 

envolve o ato de aprender. 

 É importante frisar que o trabalho foi desenvolvido em um período menor do 

que eu havia planejado inicialmente devido a problemas de saúde e realização de 

uma cirurgia no mês de novembro, inclusive não sendo possível a conclusão e 

encerramento como havia planejado, com a participação dos responsáveis e 

produção de uma apresentação e socialização dos trabalhos desenvolvidos junto às 

demais turmas da escola. 

 

6.4 Compartilhando com os responsáveis as experiências e o trabalho 
desenvolvido  

 

  Como não foi possível realizar a conclusão, gravei um CD contendo as 

canções trabalhadas, as fotos e vídeos feitos durante a realização do projeto que foi 

entregue aos responsáveis em uma reunião de encerramento do ano letivo, da qual 

participei no período que ainda estava afastada por licença médica e pude 

compartilhar os trabalhos realizados, avanços e progressos alcançados pelos 

alunos. Os pais ficaram surpresos com os resultados que puderam perceber e 

encantados com o presente que receberam como recordação. Aproveitaram para 

dividir comigo sua satisfação na percepção do crescimento das crianças bem como 

suas aprendizagens, destacando a empolgação que apresentavam ao chegar em 

casa e contar não só o que se havia trabalhado, mas principalmente a forma. A 

responsável pelo aluno Carlos Eduardo citou que o mesmo por diversas vezes 
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chegou a       iz   o qu      v           o “   um  fo m  mui o   g  : 

  i     o”, o que me trouxe imensa satisfação pelo meu empenho e trabalho 

desenvolvido. 

 

Imagem 41– Reunião de Responsáveis – Socializando o trabalho desenvolvido 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016 
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Imagem 42 - CD entregue aos alunos contendo as canções trabalhadas, fotos e 

vídeos. 

Fonte: A autora, 2016. 

 

  Deixo ainda sugestões de um maior aprofundamento dos recursos utilizados 

e a expectativa de poder continuar o desenvolvimento do trabalho, pois acompanho 

a turma no presente ano de 2017, agora no 2º ano de escolaridade, e pretendo fazer 

uma maior exploração das histórias e livros utilizados, bem como a utilização de 

outras canções muito queridas por eles, como “A casa” (Vinícius de Moraes), “O 

sapo não lava o pé” e “Aquarela” (Toquinho). 

Lamentavelmente não pudemos fazer uma finalização mais enriquecedora do 

trabalho desenvolvido, como um texto coletivo contando sobre os conhecimentos 

adquiridos ou um compartilhamento com as outras turmas.  

 Creio que os objetivos traçados para o desenvolvimento deste trabalho foram 

alcançados e atingindo os anseios almejados. A experiência demonstrou-se 

profundamente enriquecedora e colaborou para que os educandos se sentissem 

sujeitos ativos de seu processo de aprendizagem. Juntos trocamos saberes e 

construímos aprendizagens, comprovando que através do planejamento e utilização 

de recursos pedagógicos que emergem do interesse dos alunos podemos alcançar 

diferentes e melhores resultados, distanciando-se de aulas realizadas a base de 

leituras de textos e questões escritas no quadro, sem diálogo entre professor e aluno 

e  que não promovem a interação de conhecimentos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao tratarmos do processo de alfabetização, entendemos que ele é permeado 

por sua natureza complexa e pelos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Concordamos com a afirmação de que aprender a ler e escrever não significa 

         qui i  um “i    um   o”  ara a obtenção de conhecimentos. Dessa 

maneira, minha escolha para o desenvolvimento deste trabalho foi feita de modo a 

incentivar os alunos a desenvolverem a alfabetização possibilitando seu 

engajamento em diversificados processos de interação nos quais eles fossem 

protagonistas e pudessem agir para a transformação de suas próprias vidas.  

 Além disso, considero que o processo de alfabetização pode também ser 

lúdico e envolver as crianças em situações prazerosas, contextualizadas e 

significativas que explorem a construção do conhecimento. 

  Ao longo dessa trajetória foi possível   f    iz      tendo como ponto de 

partida as canções e contemplando de forma interdisciplinar a contextualização de 

conteúdos e conceitos   de forma efetiva, prazerosa e principalmente significativa.  É 

crucial lembrar que a inspiração para a escolha das canções como instrumento para 

o trabalho pedagógico partiu do interesse e vivência dos próprios alunos. 

  Assim, acredito que o professor precisa refletir intensamente sobre sua 

prática e formas inovadoras de enfrentar os problemas de sala de aula, sendo 

impossível estimular e desenvolver nos alunos competências sem uma mudança 

expressiva na atuação docente. O professor vivencia problemáticas diárias que 

englobam a dicotomia entre teoria e prática, a falta de recursos materiais e 

financeiros para o desenvolvimento de seu trabalho, falta de participação dos pais 

na vida escolar das crianças, falta de tempo para o planejamento de suas aulas 

devido à carga excessiva de trabalho e principalmente a falta de estímulo e 

reconhecimento de seu trabalho e prática profissional muitas vezes por parte da 

própria escola.  

 Nesse sentido, a formação continuada oportuniza ao professor a construção 

de novos conhecimentos, a apropriação de novas técnicas de ensino, e ainda a 

possibilidade de compartilhar experiências coletivamente e encontrar formas 

inovadoras de enfrentar os problemas de sala de aula, de sua escola e de sua vida. 

A formação do professor está diretamente relacionada à qualidade da educação. A 

rotina da escola deve se constituir por atividades de aprendizagens significativas e 
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prazerosas para todos os seus segmentos. 

 Participar de uma formação continuada em que o cotidiano pedagógico e os 

conhecimentos construídos nesse contexto valorizem o trabalho colaborativo como 

princípio fundamental, propicia ao professor uma postura de investigar a sua própria 

prática, ou seja, refletir na ação. Essa reflexão é significativa e relevante para 

impulsionar o processo de formação e contribuir para a reelaboração e inovação de 

sua prática docente, fazendo com que as vivências sociais se tornem aprendizagens 

constantes, pois como afirma Freire (2007, p. 54) “      ç   o mu  o  ão é      

quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para 

não ser apenas objeto, m    uj i o   m ém    Hi  ó i ”  

 Acredito que a formação continuada propicia ao profissional docente estudos 

contínuos, os quais são sempre enriquecedores e inovadores de sua ação docente, 

pois na vivência escolar, cabe aos profissionais despertar suas inquietações e 

buscar saná-las através de uma reflexão crítica de sua importância enquanto sujeito 

ativo do processo educativo, assim como através das possibilidades da formação 

continuada com o propósito de construir mudanças concretas na prática pedagógica. 

Para Freire (2007), o ato de refletir está ligado à capacidade do indivíduo de transpor 

limites impostos a ele. É não estar inserido passivamente no mundo. 

 Essa reorganização do trabalho pedagógico complementa minha concepção 

de alfabetização como processo social e cultural amplo que vai além do ensino da 

leitura e escrita e gera diferentes formas de planejamento, visto que a correria do dia 

a dia e a necessidade de cumprir um currículo estanque acabam por induzir uma 

prática mecanizada e descontextualizada, preocupada somente com o ensino de 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática voltados para a leitura e escrita.  

 Pensando na necessidade dessa mudança em minha prática pedagógica 

diária é que se deu o desenvolvimento deste trabalho, onde busquei ampliar a 

aprendizagem de meus alunos, aprofundar seus conhecimentos e promover uma 

alfabetização que fosse capaz de dar conta do ensino e prática da leitura e escrita, 

mas também que desenvolvesse conceitos relacionados a outras disciplinas e 

saberes, incorporando diferentes componentes curriculares, porém não de modo 

fragmentado, mas sim de forma integrada e utilizando-se diferentes estratégias 

didáticas. 

 Assim, pude perceber que este produto final proporcionou aumentar meus 

conhecimentos e de meus alunos, bem como conhecimentos sobre a vida, a 
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sociedade tornando-me capaz de encontrar formas cada vez melhores de garantir a 

interdisciplinaridade no desenvolvimento de minhas aulas e agregar as diferentes 

disciplinas como Artes, Ciências, Português, Matemática e História de forma 

articulada, desenvolvendo aulas mais produtivas, cativantes, que despertaram o 

interesse dos alunos e ampliaram suas percepções do mundo que vivem com maior 

autonomia, proporcionando um novo olhar e um novo sentido para a leitura e escrita. 

Todos os temas e conteúdos trabalhados tiveram um maior aproveitamento e 

entendimento, pois os alunos puderam se identificar mais fortemente diante das 

questões apresentadas. 

 Esse processo ocasionou um entendimento maior sobre os conteúdos 

trabalhados acarretando em um crescimento e aprendizagem tanto dos alunos como 

da professora, visto que todos envolveram-se de forma empolgante, relacionando os 

conceitos a suas vivências e conhecimentos de vida, proporcionando desenvolver 

trabalhos em grupo e consequentemente trocas e descobertas entre os pares, 

levando à construção de saberes e a participação efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Trazer a canção para a sala de aula me fez modificar não somente minha 

prática pedagógica, mas desenvolver um trabalho que despertou a curiosidade e 

participação dos alunos, levou o lúdico para a sala de aula e estimulou a 

aprendizagem de forma  eficiente, divertida e interessante. Além de tornar o 

processo mais dinâmico e interativo, colaborou objetiva e concretamente, reafirmou 

os benefícios que a utilização de canções como recurso pedagógico pode promover 

ao permitir desenvolver aulas mais significativas e eficazes com a exploração das 

suas letras. Ademais, a canção facultou o desenvolvimento de sequências didáticas 

e, além de grande aliada, consistiu em ferramenta facilitadora do processo de 

aprendizagem tornando a escola, as aulas e as atividades mais alegres e receptivas 

e finalmente alavancando o processo de ensino-aprendizagem em diferentes áreas 

do conhecimento. 

 A todo tempo foi levado em consideração o que os alunos já sabiam e 

abandonamos as afirmações que sempre acontecem no ambiente escolar por parte 

de vários profissionais da educação de qu  o    u o   ão “i     z  ”             

devido às condições sociais a que pertencem e culpam, geralmente, a falta de 

recursos e materiais na escola para a não realização de trabalhos que envolvem 
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atividades diversificadas, esquecendo que é possível ensinar muitas vezes através 

de brincadeiras e com recursos que podem ser disponibilizados inclusive pelos 

alunos ou confeccionados facilmente em sala de aula.  

  Creio que realizar um trabalho de forma interdisciplinar foi um dos maiores 

desafios para mim enquanto professora, visto que em minha prática cotidiana 

recorria com frequência a atividades prontas retiradas de livros, reproduzidas e 

adaptadas, com enfoque principal na alfabetização, leitura e escrita por meio de 

  ivi      m  â i      u o  o qu   o  E     x   iê  i     viu  omo um “         ” 

para a necessidade de tornar a sala de aula um ambiente rico, alegre, envolvente e 

empolgante, no qual os alunos participam como agentes ativos do processo de 

ensino-aprendizagem e que esse processo tenha ligação direta com seus saberes e 

conhecimento de mundo para a partir daí despertar seu interesse e proporcionar a 

construção de significados.  

 Ao participar de forma ativa e ter a oportunidade de eleger a canção que seria 

a base para o desenvolvimento do trabalho, sentiram-se parte do processo, que 

seus interesses foram considerados, respeitadas suas motivações e gostos por 

canções, valorizados os seus conhecimentos e que podiam expressar suas opiniões 

e suas experiências. O fascínio por canções que a turma apresenta como um todo 

me motivou a desenvolver este trabalho e a traçar objetivos em busca de um 

desenvolvimento global da turma revelando uma aprendizagem mais prazerosa, 

significativa e efetiva, além de impulsionar meu crescimento profissional e pessoal. 

 Atingimos também resultados positivos em relação à leitura e avanço nas 

hipóteses de escrita. Os resultados obtidos pelos alunos puderam ser visíveis não 

somente por mim em meus registros e avaliações, mas por seus familiares que 

relataram o crescimento, empolgação e entusiasmo que foram desenvolvidos e 

despertados nos alunos e refletem-se enfaticamente no progresso da turma do 

decorrer do ano letivo em questão (2017) o qual acompanho como professora 

regente, demonstrando que os objetivos traçados para o desenvolvimento do 

trabalho foram alcançados e ocasionaram um avanço em relação aos conteúdos 

abordados principalmente em relação à leitura, escrita e desenvolvimento de 

conceitos matemáticos. 

 O acompanhamento do diagnóstico realizado bimestralmente com a turma 

permitiu identificar a hipótese de escrita em que estavam e seu avanço de forma 
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sistemática. É importante ressaltar que os alunos iniciaram o ano letivo em sua 

totalidade no nível pré-silábico, apresentando pouco avanço em relação à leitura e 

escrita. O desenvolvimento do trabalho em questão ocorreu ao final do terceiro 

bimestre (setembro) e durante o quarto bimestre do ano letivo de 2016, quando pude 

perceber que grande parte dos alunos avançou para o nível silábico-alfabético e 

alfabético de escrita e iniciou a produção de pequenos textos e leitura de palavras 

conforme mostrarei no apêndice deste trabalho por intermédio da evolução de 

escrita de alguns alunos. 

 No entanto, atingir a hipótese alfabética de escrita não significa estar 

alfabetizado, uma vez que, além de compreender o funcionamento do nosso sistema 

de escrita, é preciso que as crianças leiam e produzam textos com autonomia. 

Assim, é preciso considerar os objetivos traçados para o desenvolvimento do 

trabalho e os objetivos para cada ano de escolaridade. 

  Desse modo, ao acompanhar a turma no ano de 2017 procuro desenvolver 

atividades que façam com que as crianças avancem em seus conhecimentos 

relacionados principalmente (mas não exclusivamente) à leitura e produção de 

textos, visando o processo de apropriação e consolidação da escrita alfabética. 

Dando continuidade desta maneira, pude perceber um grande avanço de forma mais 

concreta este ano tanto nas hipóteses de escrita quanto na leitura e produção de 

textos. A maior parte dos alunos encontra-se alfabetizada, realizando leituras, escrita 

e produção de frases e pequenos textos e apresentam os conceitos matemáticos 

estudados bem desenvolvidos, além de mostrar domínio em relação ao 

conhecimento de outras áreas e componentes curriculares, manifestando 

aprendizagens concretas e significativas.  Até mesmo os alunos que apresentavam 

dificuldades e demonstravam pouco interesse nas atividades propostas, denotam 

um maior entusiasmo e desenvoltura ao participar dos momentos de leitura e 

encaram a escrita e aprendizagem de diferentes conceitos de forma mais 

significativa e participativa.  

 Acredito que consegui alcançar os objetivos propostos para este trabalho, 

mas também que poderia avançar mais e desenvolver diversas outras atividades se 

tivesse mais tempo, pois aconteceram vários imprevistos neste período e precisei 

me afastar por licença médica para realizar tratamento e uma cirurgia. 

 Afirmando o que muitos estudos já revelam, a criança é o sujeito ativo da sua 

aprendizagem e o seu conhecimento é construído por ela mesma a partir da 
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interação com o outro e atividades que colaboram com o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 Essa experiência foi gratificante não somente para os alunos, mas também 

para mim como educadora, profissional da educação e pessoa, além contribuir para 

meu crescimento profissional e proporcionar uma grande aprendizado. Creio ser 

necessário o envolvimento do professor no processo de aprendizagem dos alunos: 

enquanto ensina ele também aprende. Ter um olhar singular sobre o processo de 

como as crianças aprendem me faz refletir sobre a nossa prática docente e entender 

que não existe uma fórmula para ensinar a ler, escrever e incentivar, mas que 

devemos buscar de todas as formas contagiar os alunos e aproximá-los das 

diversas formas que a leitura e escrita se apresentam para que despertem o mesmo 

prazer, encantamento e amor que tenho pela leitura. A partir de toda essa 

experiência foi se estabelecendo um relacionamento de afetividade positiva entre 

mim e os alunos, uma confiança baseada em amizade, respeito e amor, além da 

responsabilidade de zelar pelo aprendizado, fazendo-me descobrir outro sentimento, 

o de querer bem e o de querer fazer o melhor para que possam levar todo o 

aprendizado que adquirimos juntos para toda a vida. 

 Assim, espero que este trabalho contribua para as discussões que existem 

sobre alfabetização e possa promover novas reflexões no campo educacional, para 

que se tenham novos olhares para a educação. Desejo também que possa haver 

sempre uma preocupação não somente com a aprendizagem da leitura e escrita, 

mas que se promova o desenvolvimento integral da criança e valorize seu ponto de 

vista, suas perspectivas, interesses e particularidades para, a partir daí, desenvolver 

um trabalho que se comprometa em contribuir para formar um cidadão com papel 

atuante na sociedade. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Atividade canção Tangolomango - Rimas 
 

VAMOS BRINCAR DE RIMAR? ESCREVA O NOME DAS FIGURAS E NUMERAIS 

ABAIXO, OBSERVE E CONVERSE COM SEUS COLEGAS SOBRE O QUE VOCÊ 

PERCEBEU E AS RIMAS QUE APARECEM. 

 

 

 

 

 

            

 

                                                         

_______________________                                   _______________________ 

 

 

 

 

 

 

           

 

________________________                                 __________________________                         

 

 

 

 

 

 

        

___________________________                           __________________________ 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

__________________________                  ___________________________ 
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APÊNDICE B - Cartelas jogo do Bingo 
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VE

E 

     

       

 

APÊNDICE C - Atividades sílabas canção A Barata 

 

       E. M. Marechal Floriano Peixoto                                

       Data: ___________________ 

       Profª:  Neuzilene F. N. Burock           

       Turma 101      1º ano      Turno: Manhã 

       Aluno (a): _______________________________________ 

 

 Conversando sobre a CANÇÃO    
 

 ARRUME AS SÍLABAS E ESCREVA ALGUMAS PALAVRAS QUE APARECEM NA 

CANÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  TA    RA     BA                                                         ME     FU     PER 
 

 ________________________________                              ____________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

                         

                     LA    FI                                                                 TO    PA       SA                                   
_________________________________                                  _______________________ 
                              

 

                           

                        VI      ÃO      A                                                   DO      TI        VES 
 

_________________________________                                  _________________________ 
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APÊNDICE D - Atividades com rimas 
 

ESCREVA TRÊS PALAVRAS QUE RIMEM COM BARATA. 

 

 ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

VAMOS OBSERVAR A LETRA DA CANÇÃO E ESCREVER PALAVRAS QUE INICIEM 

COM AS LETRAS: 

 B _____________________________________________________________________ 

 F _____________________________________________________________________ 

 S _____________________________________________________________________ 

 A _____________________________________________________________________ 

 

 DAS PALAVRAS ESCRITAS ACIMA, QUAL A QUE POSSUI MAIS LETRAS? 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 E A QUE POSSUI MENOS LETRAS? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 CONTE QUANTAS ESTROFES TEM A CANÇÃO “A BARATA DIZ QUE TEM” E PINTE O 

QUADRADINHO CORRESPONDENTE.  

 
      19 
 

 
      25 

 
     16 
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APÊNDICE E - Atividades 
 

 

HOJE TRABALHAMOS A CANÇÃO “A BARATA DIZ QUE TEM”. VAMOS OUVIR 

NOVAMENTE A CANÇÃO E ESCREVER A PRIMEIRA ESTROFE! 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

VAMOS IMAGINAR QUE A BARATA TEM UMA BICICLETA. 
a) QUANTAS RODAS TEM 1 BICICLETA? ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) E 2 BICICLETAS, QUANTAS RODAS TEM? _______________ 

 

 

 

 

 
 

 

c) QUANTAS RODAS TÊM 3 BICICLETAS? __________________ 
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APÊNDICE F - Lista de palavras 
 

 

VAMOS FAZER UMA LISTA COM OS ITENS QUE A BARATA DIZ QUE TEM. 

ESCREVA DO SEU JEITO: 

 

 
    ___________________________________ 
 
 
 

 

       
               ___________________________________ 
 
 
 

 

                                                                                                                             
___________________________________ 
 
 
 

 

 
 ___________________________________ 
 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
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APÊNDICE G - Atividades adição/ subtração 
 

 

                                AJUDE A BARATA A RESOLVER AS SITUAÇÕES 

 

 

 A  BARATA DIZ QUE TEM 7 SAIAS DE FILÓ. NO SEU ANIVERSÁRIO GANHOU 

MAIS 2. COM QUANTAS SAIAS ELA FICOU AGORA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: A BARATA TEM AGORA                     SAIAS DE FILÓ. 

 

 

 

 

 

A BARATA DIZ QUE TEM 7 SAIAS DE BALÃO. QUANDO FOI BRINCAR, 4 SAIAS SE 

RASGARAM. QUANTAS RESTARAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: A BARATA FICOU COM                     SAIAS DE BALÃO. 
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APÊNDICE H - Atividades letra R 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS LER E PINTAR OS ESPAÇOS QUE EXISTEM ENTRE AS PALAVRAS: 

 
 

A BARATA DIZ QUE TEM 

UM SAPATO DE FIVELA  

É MENTIRA DA BARATA 

O SAPATO É DA MÃE DELA 

 

Ha, ha, ha, ho, ho, ho 
O sapato é da mãe dela

 

R na sílaba inicial 

 

R na sílaba do meio 

 

R na sílaba final  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



140 

 

 

APÊNDICE I - Cartazes utilizados e desenvolvidos durante as aplicações das 
sequências didáticas 
 

 
Gráfico representando escolha das canções preferidas da turma. 

 
 

 
 

Obras de arte sobre brincadeiras de roda. 
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Ilustração realizada pelos alunos sobre  Dobraduras - A barata 
a canção Tangolomango 
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APÊNDICE J - Diagnósticos bimestrais Turma 101 
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 APÊNDICE K - Autorização utilização de imagem de alunos 
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ANEXOS 

ANEXO A – Atividades envolvendo subtração13 
 

E. M. Marechal Floriano Peixoto                                

Data: ___________________ 

Profª: Neuzilene F. N. Burock 

Turma 101      1º ano      Turno: Manhã 

Aluno (a): _______________________________________ 

 Conversando sobre a canção    
 
1) O que você acha que significa a palavra tangolomango?  
 
2) No final da canção aparece a frase: 
“Deu tangolomango nela e acabou a geração”. Converse com seus 
colegas e professora o que essa frase significa. 
 
3) O que aconteceu na canção? 
 
(     ) A quantidade de irmãs aumentou. 
 
(     ) A quantidade de irmãs ficou a mesma. 
 
(     ) A quantidade de irmãs foi diminuindo. 
 
4) Complete cada trecho da música com uma subtração.  
 

Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito.  
Deu tangolomango nela e das nove ficaram oito.  
   
 
 
Eram oito irmãs numa casa, uma foi amolar canivete.  
Deu tangolomango nela e das oito ficaram sete.  
 

                                                 
13

 Material elaborado pela Supervisora Helen Silveira Jardim enquanto coordenadora de Matemática do Colégio 

Pedro II. 

9 – 1 = 8 

...... – ...... = ...... 
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Eram sete irmãs numa casa, uma foi falar inglês.  
Deu tangolomango nela e das sete ficaram seis.  
   
 
 
 
Eram seis irmãs numa casa, uma foi caçar um pinto.  
Deu tangolomango nela e das seis ficaram cinco.  
 
   
 
 
Eram cinco irmãs numa casa, uma foi fazer teatro.  
Deu tangolomango nela e das cinco ficaram quatro.  
  
 
 
 
Eram quatro irmãs numa casa, uma foi falar francês.   
Deu tangolomango nela e das quatro ficaram três. 
  
 
   

 
Eram três irmãs numa casa, uma foi andar nas ruas.   
Deu tangolomango nela e das três ficaram duas.  
   
 
 
Eram duas irmãs numa casa, uma foi fazer coisa alguma.  
Deu tangolomango nela e das duas ficou só uma.  
 
  

  

...... – ...... = ...... 

...... – ...... = ...... 

...... – ...... = ...... 

...... – ...... = ...... 

...... – ...... = ...... 

...... – ...... = ...... 
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Era uma irmã numa casa, e ela foi fazer feijão.   
Deu tangolomango nela e acabou a geração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...... – ...... = ...... 
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ANEXO B - Letra da canção Tangolomango entregue aos alunos 
 

 Vamos cantar? 

TANGOLOMANGO                (BIA BEDRAN) 
  

ERAM NOVE IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI FAZER BISCOITO.  
DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS NOVE FICARAM OITO.  

  
ERAM OITO IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI AMOLAR CANIVETE.  

DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS OITO FICARAM SETE.  
  

ERAM SETE IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI FALAR INGLÊS.  
DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS SETE FICARAM SEIS.  

  
ERAM SEIS IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI CAÇAR UM PINTO.  
DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS SEIS FICARAM CINCO.  

  
ERAM CINCO IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI FAZER TEATRO.  

DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS CINCO FICARAM QUATRO.  
  

ERAM QUATRO IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI FALAR FRANCÊS.   
DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS QUATRO FICARAM TRÊS.  

  
ERAM TRÊS IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI ANDAR NAS RUAS.   

DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS TRÊS FICARAM DUAS.  
  

ERAM DUAS IRMÃS NUMA CASA, UMA FOI FAZER COISA ALGUMA.  
DEU TANGOLOMANGO NELA E DAS DUAS FICOU SÓ UMA.  

  
ERA UMA IRMÃ NUMA CASA, E ELA FOI FAZER FEIJÃO.   

DEU TANGOLOMANGO NELA E ACABOU A GERAÇÃO. 
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ANEXO C - Letra da canção Adição – subtração – Trio Soneca, entregue aos 
alunos 
 

O QUE SERÁ ADIÇÃO? ADIÇÃO O QUE SERÁ?  
POIS EU LHE DIGO QUE ADIÇÃO, NÃO É MAIS NADA QUE JUNTAR  

POR EXEMPLO, VOCÊ TEM UM BISCOITO E EU TENHO UM BISCOITO  
A GENTE BOTA OS BISCOITOS JUNTINHOS, A GENTE FICA COM DOIS 

BISCOITOS  
 

UM MAIS UM SÃO DOIS  
UM MAIS UM SÃO DOIS  
UM MAIS UM SÃO DOIS  
UM MAIS UM SÃO DOIS  

 
O QUE SERÁ ADIÇÃO? ADIÇÃO O QUE SERÁ?  

VOCÊ JÁ SABE QUE ADIÇÃO, NÃO É MAIS NADA QUE JUNTAR  
POR EXEMPLO, VOCÊ TEM DOIS BISCOITOS E EU TENHO UM BISCOITO  

A GENTE BOTA OS BISCOITOS JUNTINHOS, A GENTE TEM TRÊS BISCOITOS  
 

DOIS MAIS UM SÃO TRÊS  
DOIS MAIS UM SÃO TRÊS  
DOIS MAIS UM SÃO TRÊS  
DOIS MAIS UM SÃO TRÊS  

 
O QUE SERÁ SUBTRAÇÃO? SUBTRAÇÃO O QUE SERÁ?  

EM VEZ DE SE JUNTAR, A GENTE TEM É QUE TIRAR  
POR EXEMPLO, VOCÊ TEM QUATRO BISCOITOS E EU VEJO QUATRO 

BISCOITOS  
E EU TIRO OS SEUS QUATROS BISCOITOS, VOCÊ FICA SEM NENHUM 

BISCOITO  
 

QUATRO MENOS QUATRO É ZERO  
QUATRO MENOS QUATRO É ZERO  
QUATRO MENOS QUATRO É ZERO  
QUATRO MENOS QUATRO É ZERO  
QUATRO MENOS QUATRO É ZERO 
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ANEXO D – Atividade letra da canção A Barata 
 

AGORA PINTE, NA LETRA, DA CANÇÃO O QUE A PROFESSORA PEDIR: 
A BARATA DIZ QUE TEM 

 

A BARATA DIZ QUE TEM 
SETE SAIAS DE FILÓ 

É MENTIRA DA BARATA 
ELA TEM É UMA SÓ 

 
HA, HA, HA, HO, HO, HO 

ELA TEM É UMA SÓ 
 

A BARATA DIZ QUE TEM 
UM ANEL DE FORMATURA 
É MENTIRA DA BARATA 
ELA TEM É CASCA DURA 

 
HA, HA, HA, HO, HO, HO 
ELA TEM É CASCA DURA 

 
A BARATA DIZ QUE TEM 
UM SAPATO DE FIVELA  
É MENTIRA DA BARATA 

O SAPATO É DA MÃE DELA 
 

HA, HA, HA, HO, HO, HO 
O SAPATO É DA MÃE DELA 

 

A BARATA DIZ QUE TEM 
UMA SAIA DE CETIM 

É MENTIRA DA BARATA 
ELA TEM É DE CAPIM 

 
HA, HA, HA, HO, HO, HO 

ELA TEM É DE CAPIM 
 

A BARATA DIZ QUE TEM 
UM CHINELO DE VELUDO 
É MENTIRA DA BARATA 
ELA TEM O PÉ PELUDO 

 

HA, HA, HA, HO, HO, HO 
ELA TEM O PÉ PELUDO 

 
A BARATA DIZ QUE TEM 
SETE SAIAS DE BALÃO 

É MENTIRA NÃO TEM NÃO 
NEM DINHEIRO PRA SABÃO 

 
HA, HA, HA, HO, HO, HO 

NEM DINHEIRO PRA SABÃO 
 

A BARATA DIZ QUE TEM 
UM VESTIDO DE BABADO 
É MENTIRA DA BARATA 

O VESTIDO TÁ RASGADO 
 

HA, HA, HA, HO, HO, HO 
O VESTIDO TÁ RASGADO 

 
A BARATA SEMPRE DIZ 
QUE VIAJA DE AVIÃO 

É MENTIRA DA BARATA 
ELA VAI É DE BUSÃO 

 
HA, HA, HA, HO, HO, HO 

ELA VAI É DE BUSÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


