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a vida

2o ano 
aluno

edição revista e ampliada

maria inês carniato



U N I D A D E  1

Eu sou eu!  
Que legal!

Objetivo Reconhecer-se como pessoa única e 
repleta de possibilidades, situada em um mundo  
que pode ser descoberto e compreendido.



1.1. Fez um furo no pneu

OBJETIVO

Sentir-se pessoa localizada em seu espaço e segura de seu lugar. Desenvolver a ca-
pacidade de se apresentar, de escutar com respeito a apresentação dos colegas e de 
conviver com diferenças.

CADA RATO EM SUA TOCA

Dois ratos eram amigos.
Um morava na roça de milho. Tinha uma toca debaixo das palhas e galhos secos.
O outro era hóspede em uma casa.
Um dia o rato da roça foi almoçar com o amigo.
Entraram na despensa e se encheram de gostosuras.
Mas de repente ouviram um som. Um animal feroz e perigoso se aproximava.
Os dois precisaram deixar tudo e correr.
Na mesma hora o ratinho do campo se despediu e voltou para casa.
Era melhor saborear sua espiga de milho bem longe do gato!
O rato da cidade e o rato do campo. Reconto da fábula de La Fontaine.
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COMUNICAÇÃO

Cada rato tinha sua casa e nela se sentia bem.
As religiões ensinam a importância de ter onde morar e se sentir feliz.
 Você pode comentar com a turma onde fica sua casa e o caminho que você faz até 
a escola.
Faz de conta que você vem de jipe. 
Para cada colega que se apresentar, a turma pode cantar uma musiquinha assim:

O jipe do Pedro fez um furo no pneu (3 vezes)
Colamos com chiclete.

O jipe do Bruno fez um furo no pneu (3 vezes)
Nós fomos ajudar.

Você também pode brincar de dirigir o jipe e trocar o pneu furado.

INVENÇÃO

Você pode escolher o material  
e representar sua casa  
e o caminho para a escola.
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CHARADA

Ausente, todos me querem. Presente, fogem de mim.

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

Você tem uma religião?

O que ela ensina de mais importante?

JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

A CASA

Minha casa é bonita
Minha casa tem valor
Minha casa é muito rica
Porque nela habita amor

Tem até um cachorrinho
Ele é de estimação
De manhã quando eu acordo
Ele me faz um carinho
Muito alegre ele late
E abana o rabinho

Às vezes uma briguinha
Que faz parte do viver
Em casa há liberdade
De falar e ouvir
É um dever
Lá, lá, lá, lá

Na minha casa eu sou feliz
Lá, lá, lá, lá
Meu coração assim me diz

Celina Santana. CD É hora de Cantar.  
Paulinas/COMEP, 1998.
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1.2. A canção dos anões

OBJETIVO

Sentir a alegria de viver e de ter sido matriculada na escola por alguém que a ama, 
para aprender e para conviver com pessoas diferentes.

OS ANÕES CANTAM E DANÇAM

Branca de Neve se perdeu na floresta.
Ela caminhou por muito tempo e encontrou a casa dos anões.
Entrou e ficou lá até eles chegarem.
Os anões eram sete.
Todos os dias eles iam trabalhar na mina, cantando:
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Eu vou, eu vou, pro trabalho agora eu vou
Lá lá rá lá lá, lá lá rá lá lá
Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.

Quando voltavam da mina para casa, os anões vinham cantando outra vez.

Alusão ao conto Branca de Neve e os sete anões, de Grimm.

Você pode inventar outra letra para a canção dos anões.
Pode também saltitar, dançar, bater palmas.
Pode bater pés ou virar estátua enquanto canta.

COMUNICAÇÃO

Você está na escola porque alguém o ama e fez sua matrícula.

O que você quer fazer e aprender no 2o ano?

INVENÇÃO 

Que tal escolher o material e representar a pessoa a quem você quer agradecer por 
estar na escola?
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CHARADA

O que é, o que é? Cozido é alimento, mas escrito fica cheio de terra.

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer quando se recebe amor, cuidado e ajuda de alguém?

JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

SEGREDO DA FELICIDADE

Se você gosta de matemática
Você é feliz contando 2+1+1+1
Se você gosta desta bandinha
Você é feliz tocando 
Tra-la-lá, Tim-bum, Tim-bum!

O segredo da felicidade
É amar, é amar

Se você gosta de seu vizinho
Você é feliz chegando na janela
Ou no portão
Se você gosta de seu gatinho
Você é feliz quando ele faz
Rom-rom, miau, miau

Se você gosta de sua escola
Você é feliz na hora da entrada
Oi, oi, oi!
Se você gosta de sua casa
Você é feliz na hora da saída
Tchau, tchau, tchau!

Maria Sardenberg. CD Tra-la-lá. Paulinas/COMEP, 2001.

Eu sou eu! Que legal! Unidade I | 13



1.3. O nome daquele pato

OBJETIVO

Lidar com os sentimentos e compreender que ser pessoa é amar, ser amada e ter o 
seu espaço numa sociedade plural.

O CISNE DA LAGOA

Era primavera.

As crianças correram até a margem da lagoa e viram um habitante recém-chegado, 
mais belo que os outros cisnes do bando.

Elas sabiam que aquele era um cisne novo, porque conheciam pelo nome cada um 
dos velhos amigos.

Que aventura descobrir a história do belo animal e dar um nome a ele!

Ainda bem que aquelas crianças entendiam a linguagem dos animais.

Elas ouviram a longa história do cisne: ele nascera em uma fazenda onde todos pen-
saram que fosse um pato.

Alusão ao conto O patinho feio, de Grimm.
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COMUNICAÇÃO

Você conhece a história do patinho feio que na verdade era um cisne?

Como você se sente quando não há lugar para você em uma brincadeira?

E quando você tira o lugar de outra pessoa?

As religiões ensinam que todas as pessoas merecem amor e respeito por suas diferenças.

INVENÇÃO

Que tal criar uma máscara para mostrar como se sente quando alguém magoa você? 

Pode também mostrar como se sente quando você magoa alguém.

CHARADA

O que é, o que é? 

É um pássaro tão belo! É de alguns tão conhecido!

Ele continua o mesmo quando o escrevo invertido.

Eu sou eu! Que legal! Unidade I | 15



PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer quando você magoa alguém ou é magoado?

JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

OLHE EU AQUI

Olhe eu aqui... estou presente
Eu sou presente que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou criança!
Que meu sorriso chegue até você
Olhe eu aqui... estou presente!

Eu sou presente que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou a vida!

Que meu sorriso chegue até você
Olhe eu aqui...eu sou a vida!

Eu sou a vida que vem de Deus
Olhe eu aqui... eu sou criança
Que meu sorriso chegue até você

Zélia Patrício. CD A bonita arte de Deus. v. 1.  
Paulinas/COMEP, 1996.
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1.4. A quadrilha apavorada

OBJETIVO

Experimentar a alegria de conviver e trabalhar em equipe. Desenvolver a capacidade 
de ouvir, respeitar e aceitar a opinião da outra pessoa e de socializar a própria.

OS MÚSICOS DE BREMEN
No tempo em que as pessoas eram cruéis e abandonavam os animais velhos e doen-

tes, um burro, um cão, um gato e um galo foram enxotados de casa por seus donos e 
formaram um grupo musical. Tinham esperança de assim ser alimentados por pessoas 
bondosas.
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Os quatro amigos saíram rumo à cidade de Bremen, mas a noite caiu e eles entraram 
na floresta para dormir. Avistaram ao longe uma luz. Foram até lá e ouviram grande 
algazarra em uma cabana escondida entre as árvores.

A janela era alta e os animais não podiam espiar para dentro. Então, o burro 
convidou o cão a subir em seu lombo. O cão pediu ao gato que pulasse sobre ele e 
o galo voou para cima do gato. Um sustentando o outro, o galo olhou para dentro. 
Era o esconderijo de assaltantes que estavam devorando guloseimas roubadas na 
cidade.

Os animais entraram, derrubaram o lampião e tudo ficou escuro. O burro começou 
a coicear, o gato a unhar, o cão a morder e o galo a bicar os malandros. Eles fugiram 
apavorados, pensando que a cabana fosse assombrada. Assim, os quatro amigos en-
contraram um lugar para viver, porque a quadrilha nunca mais voltou.

Alusão ao conto Os músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm.

COMUNICAÇÃO

As religiões ensinam a respeitar, conviver, trabalhar em colaboração e ser felizes.

Você pode fazer um trabalho com seus colegas, depois contar para os outros: o que 
é preciso fazer para nos sentirmos bem na equipe?

INVENÇÃO

Você conhece esta música?

Eu vi uma barata na careca do vovô
Assim que ela me viu bateu asas e voou
Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré
Dó sol fá mi mi mi
Dó ré mi fá fá fá

Havia um pastorzinho que andava a pastorear 
Saiu de sua casa e pôs-se a cantar
Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré
Dó sol fá mi mi mi
Dó ré mi fá fá fá.

Folclore infantil
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Que tal agora você inventar outras estrofes, como esta:

O vovô me disse que o respeito é legal

Todos participam e ninguém se sente mal

Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré

Dó sol fá mi mi mi

Dó ré mi fá fá fá

CHARADA

Por que o trem só consegue entrar no túnel até a metade?

PARA CONVERSAR COM QUEM VOCÊ AMA

O que sua religião ensina a fazer para conviver com as pessoas e fazê-las felizes?

JÁ PENSOU SE FOSSE ASSIM?

VAMOS REUNIR-NOS

Vamos reunir-nos (bis)
Conforme a professora orientou

Um ajuda o outro a estudar
Então vem participar
E na minha equipe entrar
E contente vou ficar

Estudar assim é sensacional
A gente aprende muito mais
Trocando ideias geniais

Edilberto P. Vasconcelos. CD A escola é um show. 
Paulinas/COMEP, 1997.
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