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ALFABETIZAÇÃO UM PROCESSO EM 

CONSTRUÇÃO 
O desafio colocado pelas orientações curriculares, expectativas de 

aprendizagem e apostilas mensais de apoio pedagógico do 1.º ano é grande: a 

formação de alunos leitores e escritores. Este não é só um dos grandes 

objetivos da nossa Rede, mas também de toda a sociedade. Afinal, aprender a 

ler e escrever na escola é uma condição indispensável para os alunos 

prosseguirem com sucesso na sua formação escolar e no seu desenvolvimento 

profissional. É condição essencial para que possam atuar como cidadãos e, 

assim, ter acesso à cultura letrada e usufruir plenamente dela nas situações de 

trabalho, de lazer e na resolução de questões de seu cotidiano. 

E todos concordam que, esta deve ser a tarefa prioritária do Ensino 

Fundamental. Esperamos que as Orientações Curriculares, Expectativas de 

Aprendizagem e as Apostilas de Apoio Pedagógico, que consta de “orientações 

didáticas e sugestões de atividades”, a partir das quais você 

professor/coordenador pedagógico poderá planejar outras, sempre articulando 

a teoria com a prática e sejam seus aliados no  dia-a-dia de prática docente na 

escola. Não apenas por facilitar seu planejamento, mas por provocar reflexões 

e inquietações, não só por lhe ajudar a incorporar novas atividades, mas por 

permitir um novo olhar perante as práticas pedagógicas, dando-lhes novos 

sentidos.  

Esperamos, enfim, que estes subsídios oferecidos apontem caminhos e 

torne possível alcançar nossa ambiciosa meta de alfabetizar todos os alunos 

até o final do 1º ano. 

Para alcançarmos esta alfabetização para todos tão desejada, alguns 

trabalhos sistematizados se fazem necessários, como: 

O Diagnóstico da Evolução da Escrita dos alunos. 

O Desenvolvimento de uma rotina no planejamento das aulas. 

O Ambiente Alfabetizador. 

A Leitura em Voz Alta feita pelo professor de textos de qualidade. 

E o essencial, para que os itens acima sejam alcançados é ter o perfil de 

professor alfabetizador, gostar de alfabetizar, o que significa estar disposto a 

enfrentar os desafios e trabalhos exigidos no ofício de alfabetizar. 
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Abaixo estão sugestões de como trabalhar com o crachá, fichas com os 

nomes das crianças e lista nominal de formas diferenciadas no dia-a-dia, pois, 

é de suma importância que este trabalho seja realizado de forma lúdica e 

diferenciada diariamente com os alunos, como forma de memorizarem o 

alfabeto e refletirem sobre o sistema de a escrita. Este trabalho é essencial 

para a alfabetização. As dúvidas que surgirem, sua opinião sobre a apostila, 

atividades realizadas que foram produtivas e as que não foram, podem ser 

enviadas para o e-mail arleneisac@yahoo.com.br , para que juntos possamos 

trocar idéias, textos, enfim, caminharmos juntos na construção do 

conhecimento e da prática pedagógica da alfabetização. 

Desejo um 2010 repleto de alegria e realizações. 

 

 

 

 

 

 

COMO TRABALHAR DE FORMA LÚDICA A REFLEXÃO 

SOBRE A ESCRITA 

 

POR QUE TRABALHAR COM  O NOME PRÓPRIO? O TRABALHO C OM O 

NOME PRÓPRIO PROPICIA AOS ALUNOS:  

- Diferenciar letras e desenhos;  

- Diferenciar letras e números;  

- Diferenciar letras, umas das outras;  

- Refletir sobre a quantidade de letras usadas para escrever cada nome;  

- Refletir sobre a função da escrita dos nomes: para marcar trabalhos, 

identificar materiais, registrar a presença na sala de aula (função de memória 

da escrita) etc;  

- Sistematizar a orientação da escrita: da esquerda para a direita;  

-Entender que se escreve para resolver alguns problemas práticos;  

- Conhecer o nome das letras;  

“Somos anjos de uma asa só precisamos nos abraçar para alcançar vôo” 

Arlen
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- Te r contato com amplo repertório de letras (a diversidade e a quantidade de 

nomes numa mesma sala);  

- Desenvolver as habilidades grafo - motoras. 

- Contato com fonte de consulta para escrever outras palavras.  

- O desenvolvimento das atividades deve orientar-se no sentido de despertar 

na criança a curiosidade e o desejo de conhecer o significado da palavra 

escrita e a compreensão do seu uso social. 

 

ATIVIDADES ENVOLVENDO A APROPRIAÇÃO DO ALFABETO  

E O NOME PRÓPRIO 

 

JOGO DA MEMÓRIA FOTOS X NOMES 
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JOGOS PEDAGÓGICOS 
 

Balões Mágicos 
 
 

Separe um balão e um pedaço de papel para cada aluno. Peça para cada 

criança escrever seu nome no papel e colocá-lo dentro do balão. Todos 

deverão encher o balão e quando terminarem, a proposta é que brinquem um 

pouco, jogando os balões para cima, deixando que se misturem com os 

outros... Ao sinal da professora cada um deverá pegar um balão e estourar. 

Depois que virem o nome do colega que pegaram, cada aluno irá fazer um 

desenho para ele, desenhando o que quiser. Para tal é necessário deixar 

material à disposição dos alunos (em uma mesa na sala) giz de cera, 

canetinhas hidrocor, cola colorida, tintas, retalhos, etc... Ao findar da 

brincadeira, cada criança irá revelar quem é seu "colega secreto" e escrever o 

nome.  
 

ROLETA DO ALFABETO  

Material:  Roleta confeccionada de cartolina e colchete latonado (bailarina). Na 

roleta deverá ter todas as letras do alfabeto. Papel ofício. 

Finalidade:  Escrever e desenhar nomes e coisas que iniciam com as letras do 

alfabeto. 

O QUE FALTA EM CADA NOME?  QUANTAS LETRAS TÊM SEU NOME? 



 5

Número de participantes: toda turma ou em grupos. 

Regras:   

• Dobrar um papel ofício 3 vezes, desdobrar e pontilhar nas marcas das 

dobras.  

• Dar um "peteleco"no ponteiro da roleta, fazendo-o girar.  

• Escrever em um dos quadros formados com os pontilhados, a letra que 

o ponteiro parou na roleta.  

• Desenhar e escrever nomes e coisas que iniciam com esta letra.  

• Girar o ponteiro novamente, até completar todos os quadros. 

 

 
 

 

 

 

 

Caixinhas com nomes  

Material:  Caixinhas de fósforos encapadas com a foto dos alunos coladas em 
cima, e dentro as letras que formam o nome daquele aluno. Papel ofício. 
Finalidade:  Formar e fazer análise grafofônica dos nomes. 
Números de participantes:  alunos divididos em grupos. 
Regras:  
• Cada grupo escolhe as caixinhas que preferem. 

• Formar os nomes dos colegas com as letras que estão dentro da caixinha. 

• Depois registrar no papel o nome formado, a primeira letra, a quantidade de 

letras que foi preciso para formar o nome e a quantidade de vezes que abrem 

a boca para falar aquele nome. 

BINGO DOS NOMES 

Objetivo:  - Identificar os nomes dos colegas. 
- Identificar a letra inicial de cada nome.  
Material utilizado:   
- Papel cartão, tampinhas de garrafa, sulfite com os nomes das crianças, caixa 
de sapato, brindes (adesivos, figurinhas, lápis, borrachas, etc...), papel pardo, 
etc...  
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Procedimento:  Cada criança receberá uma cartela com os nomes, o professor 
sorteará uma ficha que tem o nome de um aluno, falará o nome e colocará esta 
ficha no papel pardo. O aluno que tiver esse nome na sua cartela marcará com 
uma tampinha de garrafa. Ganhará o jogo aquele que marcar todos os nomes 
da cartela. O professor deve conferir juntamente com a sala se o aluno que 
ganhou marcou todos os nomes da cartela corretamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sugestões de atividades com crachás (nomes) 

 
Entrega do Crachá:  

- Chamar o aluno entregando seu cartão; 

- Chamar o aluno pelo nome e mostrar o cartão para a classe; 

- Mostrar o cartão sem falar o nome esperando que o dono ou algum colega o 

reconheça; 

- Mostrar o cartão sem ler, mas dando uma característica do dono. Os alunos 

devem identificar quem é.  

- Embaralhar os cartões , entregar um para cada aluno e pedir que cada um 

procure o seu. 

- Embaralhar os cartões, entregar um para cada aluno que deverá entregar ao 

dono. 

- Dispor os cartões sobre uma mesa e pedir que cada um pegue o seu. 

- Separar os cartões por fileira. Colocar o monte de cartões referentes a cada 

fila na primeira carteira. O aluno deverá pegar seu cartão passando os demais 

para trás até que todos peguem o seu.  

- Deixar os cartões sobre uma mesa e pedir que, um por um, pegue um cartão 

que não seja o seu e entregue ao dono. 

- Dividir a classe em grupos e pedir que cada um pegue seu cartão. Vence o 

grupo onde todos pegaram seus cartões mais rapidamente. 

- Entregar os cartões e disponibilizar letras recortadas pedindo que cubram as 

letras de seu cartão com essas letras móveis. 
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- Espalhar os crachás no meio da sala e pedir para que os alunos procurem 

qual é o seu; 

- Cada um ao chegar, deverá localizar o seu crachá na mesa, escrever seu 

nome na lousa e guardar o crachá no quadro de pregas, contaremos quantas 

crianças vieram e quantas faltaram; 

- Cada um deverá pegar o seu crachá que estará no meio da roda, então cada 

um contará a quantidade de letras que tem o seu nome e deverá encontrar 

amigos que tem a mesma quantidade de letras, os crachás serão guardados na 

ordem crescente da quantidade de letras, isto é, do nome menor para o maior;  

- Cada um pega o seu crachá no quadro de pregas e andam aleatoriamente 

pela sala. Ao sinal da professora, deverão fazer uma cobra colocando os 

crachás em ordem alfabética observando a letra inicial, falar onde mais usamos 

esta ordem (agenda telefônica, dicionário, lista da escola, etc.);  

 

Atividades com o uso dos crachás:  

- Misturar os crachás no chão, para que separem os nomes dos meninos dos 

nomes das meninas; 

- Separar os crachás cujos nomes comecem com a mesma letra; 

- Separar os crachás que terminem com a mesma letra; 

- Usar os crachás para fazer a chamada diária; 

- Separar os crachás cujos nomes tenham o mesmo número de letras; 

- Colocar os nomes em ordem alfabética; 

- Contar a quantidade de vogais e consoantes do nome; 

-Observar se há repetição de letras; 

- Escrever novas palavras com as letras do nome; 

-Trabalhar com alfabeto móvel, para que cada aluno monte o seu nome e dos 

colegas;  

À partir do nome escrito numa folha de papel:  

- Pedir para que a criança ilustre cada letra; 

- Dobre a folha ao meio e recorte acompanhando o contorno das letras... que 

bicho será que vai dar???  

_ Inventar uma historinha do bicho que deu no recorte do nome... Montar um 

mural com os desenhos formados... e com o nome escrito pela criança!!!  
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- Batata – Quente , onde todos em roda ouvem uma música, enquanto vai 

passando um objeto qualquer, ao parar a música quem estiver com o objeto 

deverá dizer o seu nome, pegar o seu crachá no meio da roda, identificando-o 

dentre os demais e guardá-lo no quadro de pregas, na respectiva inicial; 

- Solicitar uma foto e uma pesquisa sobre a história do nome  de cada um e 

lê-la na roda. Digitar estas pesquisas e fazer fichas que deverão ficar no 

cantinho da leitura com a foto colada, para que manuseiem e leiam quando 

quiserem. 

- Montar um painel com as fotos de todos os alunos inclusive da professora 

com seus respectivos nomes. 

- Montar um álbum sanfonado  com a história do nome, características físicas 

e pessoais, fotos próprias e de familiares, este poderá ser um produto final de 

encerramento de projeto referente ao trabalho com a identidade. 
 

SUGESTÕES DE TRABALHOS COM A LISTA NOMINAL 
 

1- Ditado: Entregue uma lista com todos os nomes dos alunos. Dite um nome 

da lista. Cada aluno deverá encontrá-lo na sua lista. Em seguida, peça a um 

aluno que escreva aquele nome na lousa, os demais devem conferir se 

circularam o nome certo. Para que essa atividade seja possível a todos é 

importante fornecer algumas ajudas. Diga a quantidade de letras, a letra inicial 

e final, por exemplo. 
 

2- Entregue uma lista dos nomes dos alunos da sala. Peça que as crianças 

digam os nomes dos alunos ausentes e que circulem esses nomes. Siga as 

mesmas orientações da atividade anterior, no tocante às ajudas necessárias 

para a realização da tarefa. 

 

3- Entregue uma lista com os nomes dos alunos. Peça para que recortem os 

nomes e depois que separarem em duas colunas: nomes das meninas e 

nomes dos meninos. 

 

4- Entregue uma lista com os nomes dos alunos. Peça para que recortem os 

nomes e que coloquem em ordem alfabética.  
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OUTRAS SUGESTÕES: 
 

1- Pedir para que tragam um objeto de casa. Na  classe, o grupo classifica 

segundo a letra inicial. É feito uma lista com as palavras. Algumas palavras 

poderão ser copiadas no caderno. 

Listagem: elaborar com os alunos várias listas: roupas, compras de 

supermercado, animais, produtos de higiene, meios de transporte, nomes de 

cidade, etc. Reconstruir na lousa algumas palavras perguntado aos alunos 

quais letras devem ser usadas. As listas ficam a disposição dos alunos para 

futuras consultas. 

2- O professor faz um quadriculado numa Carolina ou sulfite escrevendo uma 

letra em cada quadrado. O aluno desenhará ou colará uma figura que inicie 

com aquelas letras ou que tenham aquelas letras no nome (destacando-a na 

palavra).  

3- Quebra cabeça – o professor faz um quebra cabeça com as letras do nome 

do aluno. Mais tarde poderá fazer com outras palavras. 

4- Caixa surpresa – o professor, ao final da aula entrega uma caixa a um aluno 

pedindo a ele que traga um objeto qualquer, de sua casa para a aula do dia 

seguinte. Na próxima aula ele dará dicas aos colegas que tentarão adivinhar 

qual o objeto que está na caixa. 

 

APOSTILA - FEVEREIRO/2010 

1.° ANO - TEMA: IDENTIDADE 

 

  Este tema irá privilegiar o trabalho com o nome, como identidade, 

buscando assim associar a representação mais afetiva da identidade da 

criança – seu nome – às funções comunicativas da língua escrita, por meio de 

atividades diversificadas que envolvem os nomes dos alunos e do professor. 

Sendo também, ponto fundamental, aproveitar as oportunidades que surgirão 

para se trabalhar com os alunos as questões das diferenças entre os 

indivíduos, o respeito às pessoas e os valores necessários à convivência digna 

entre as mesmas. 
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ATENÇÃO! 

PROPOSTAS DE TRABALHO 

  Na rotina semanal com o tema identidade trago a proposta de confecção 

de um livro pelas crianças sobre o tema, este livro será confeccionado no 

decorrer das seqüências didáticas da rotina, como registro das rodas de 

conversa, denominei o livro de “Eu sou especial!”,  é apenas uma sugestão, 

está em anexo. Faça as alterações que achar conveniente, mas, não deixe de 

produzir um produto final do tema identidade com as crianças, esta é uma 

oportunidade de trabalhar a leitura e a escrita com prazer e função social. Leve 

esta proposta até as crianças, planejem um dia especial para a exposição dos 

livrinhos. 

  Para a hora da leitura, envio em anexo um livrinho, denominado 

“Histórias Ouvidas”,  onde durante o ano, cada aluno fará anotações sobre as 

leituras das histórias realizadas em voz alta pelo professor. Com este livrinho 

eles poderão fornecer informações sobre os livros lidos para outras salas de 

aula ou para a biblioteca (criando função social para as atividades de escrita). 

  Também preparei para a hora da leitura a história Teresinha e Gabriela 

em PowerPoint, para ficar mais interessante para as crianças e  diversas 

histórias em quadrinhos com textos não verbais. Estas histórias estão nos 

arquivos anexos. 

  As rotinas apresentadas devem ser trabalhadas antes de se passar para 

o registro escrito das atividades, esta reflexão no concreto através das 

brincadeiras na acolhida, nas rodas de conversa, leituras compartilhadas e o 

próprio encaminhamento das mesmas é um ponto fundamental que propicia às 

crianças avançarem em seu processo de aquisição da leitura e da escrita. 

  Nas rotinas foram inseridas atividades a mais, para que você professor 

(a), possa selecionar as que mais achar produtivas para seu grupo de alunos, 

não tem como trabalhar todas em uma semana, pois em nossa proposta 

pedagógica o encaminhamento é essencial, para que as atividades não se 

tornem meras cópias, sem a reflexão dos alunos, e é este o papel do professor 

alfabetizador, propiciar momentos de reflexão sobre a língua escrita. Assim, as 

rotinas aqui apresentadas têm material para o mês e ainda sobra, se o trabalho 

for realizado baseado na reflexão e não apenas na cópia ou memorização. 

Bom Trabalho! 
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OBJETIVO GERAL  

  Possibilitar no processo inicial de escolarização, o 

reconhecimento, pela criança, da sua própria história de vida, resgatando a 

importância das suas ações e atitudes na construção da sua história e da 

história do outro, através de atividades que sejam próprias do mundo lúdico e 

do imaginário da criança respaldadas em valores éticos necessários a 

formação do cidadão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Resgatar a história de vida do aluno, tendo como fator primordial a 
elevação da sua auto-estima, possibilitando que ele se identifique como 
sujeito da história. 

• Identificar e reconhecer aspectos que o caracterizam no grupo ao qual 
pertence (características físicas e culturais, hábitos, costumes e 
valores). 

• Fazer o aluno conhecer a própria história e a história da família, 
sentindo-se participante dela. 

• Promover a compreensão da história como um processo que se constrói 
a partir das relações estabelecidas pelas pessoas, no tempo e no 
espaço. 

• Reconhecer o próprio nome e o dos colegas. 
• Identificar e reconhecer as letras do seu nome no alfabeto. 
• Identificar e nomear as letras do alfabeto em diferentes situações. 
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo que não o faça 

convencionalmente. 
• Relacionar a palavra a seu respectivo desenho. 
• Reconhecer nomes de listas temáticas (nomes, frutas etc.). 
• Identificar a construção das palavras quanto a sua letra inicial e final. 
• Identificar a estrutura e finalidade dos diferentes gêneros textuais 

trabalhados no mês. 
• Construir o conceito de número, por meio de contagem de quantidade de 
objetos. 
• Comparar quantidades identificando a que tem mais, a que tem menos e 
iguais. 
• Contar objetos percebendo a ordem crescente. 
• Perceber que a mesma quantidade organizada de forma diferente, 
conserva o mesmo número. 
• Resolver situações-problema. 
• Reconhecer, construir e representar as formas geométricas: círculo, 
quadrado, triângulo e retângulo. 
• Identificar medidas de tempo: (dia e noite, manhã, tarde e noite, 
discriminação da semana). 
• Identificar e nomear as partes do corpo humano. 
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• Relacionar cada sentido com seus órgãos. 
• Reconhecer as diversas funções das pessoas que atuam na escola. 
• Identificar o próprio corpo como referencial de localização, no espaço e 

no tempo, percebendo-o como ponto de lateralidade e localização. 
• Observar os elementos compositivos das obras de Anita Malfati, como 

cores e formas. 
• Expressar oralmente seu conhecimento sobre a artista plástica Anita 

Malfati. 
 
 

Segunda-Feira e Terça-Feira 
 
 

Acolhida: Caça ao Meu Tesouro - Preparar uma caixa com formato de baú 
e colocar um espelho dentro. 
Dirija a turma para um local descontraído da escola de sua preferência, ou 
mesmo na sala de aula, peça que formem um círculo, para brincarem com a 
dinâmica “Caça ao Meu Tesouro”. Coloque uma música de fundo. Pergunte se 
as crianças conhecem a brincadeira da caça ao tesouro. Depois de escutar as 
crianças faça alguns combinados, como: quem encontrar o baú do tesouro não 
vai contar aos colegas o que tem dentro, atenção não pode contar aos colegas 
o que tem dentro do baú, é para pegar e me entregar. Não empurrar o colega 
que achou o baú. Não vale correr, só andar bem devagar pela sala na caça ao 
tesouro. Agora podem procurar, seguindo o ritmo da música, bem lentamente. 
Quando a criança lhe entregar o baú, colocá-las em círculo e ir passando o baú 
para que conheçam o tesouro, pedir que não contem. Ao final da roda 
perguntar: o que era o tesouro? Escutar as crianças e dizer que elas são o 
tesouro da sala, que são muito importantes, são únicos e especiais. Colocar a 
música “Aos Olhos do Pai”, acompanhar a mesma com as crianças ressaltando 
a importância de cada um, observar o físico (cor dos cabelos, da pele, 
tamanho, sexo) todos diferentes e especiais.  Entregar uma folha para que 
façam seu autorretrato (explicar o que é), que será guardado no baú do tesouro 
da professora (fazer um cartaz com formato de baú, onde serão fixados os 
autorretratos), perguntar: se eu colar os autorretratos no cartaz às pessoas que 
chegarem até a sala irão saber quem é? O que podemos fazer para identificar 
de quem é o desenho?   Trata-se de uma provocação buscando que cheguem 
a conclusão da importância do nome e do registro escrito na identificação das 
pessoas e das coisas. É uma atividade em que se dá uma função social à 
escrita. Pedir que escrevam seu nome abaixo do desenho, consultando o 
crachá. Em seguida, seguindo a ordem do alfabeto fixo da sala cada um irá até 
o cartaz pregar seu autorretrato (O professor fará as devidas intervenções para 
que percebam a ordem alfabética, como: Olhem nosso alfabeto qual letra vem 
primeiro? Quem tem o nome  em que a primeira letra, ou que começa com “A”, 
venha a frente e cole seu autorretrato.). 
 
 
 
 
 

AQUI BRINCAM E APRENDEM OS 
TESOUROS DO (A) PROFESSOR (A)... 
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Roda de Conversa/Leitura Compartilhada: Dando continuidade a acolhida, 
na roda de conversa, apresentar o cartaz com o texto “Um Bichinho Diferente” 
ampliado em uma folha, para que observem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observem bem este bichinho. Vocês o conhecem? Como acham que ele 
se chama? Ele é alegre, simpático ou tem cara de zangado? Por quê? Quais 
são suas cores? São cores alegres ou tristes? Quantas patinhas ele tem? 
Vamos contar? Em nossa sala de aula tem algo parecido com as patas deste 
bichinho? Ver se relacionam o bichinho com a faixa do alfabeto fixo na sala e 
que foi trabalhada na acolhida. Ir anotando no quadro as respostas dos alunos. 
O que vocês acham que está escrito aqui no corpo do bichinho (apontar a 
poesia) e aqui nas patinhas (apontar as patas). Estimular as crianças a falarem. 
 Bom agora eu vou ler para vocês. Entregar o texto para cada aluno, 
estes acompanharão a leitura apontada feita pelo professor no cartaz. Ler 
apontando no cartaz, identificar o título com as crianças, continuar a leitura, na 
segunda estrofe parar e perguntar se alguém já descobriu o nome do bichinho 
com as dicas da leitura (observar se estão fazendo a relação entre o oral e o 
escrito enquanto estão lendo, fazendo as intervenções necessárias). Continuar 
a leitura e ao final perguntar: e então qual é mesmo o nome do bichinho? 
Quem no texto disse o nome do bichinho? Ele é mesmo importante? Por quê? 
Mostrar a diferença entre desenho e escrita. Informar que o texto é uma poesia, 
porque apresenta rimas como... Que esta dividido em estrofes, que cada linha 
da estrofe se chama verso.  Brincar com as rimas do texto diferente/inteligente, 
letrinha/palavrinha, descobri/esqueci. Brincar de fazer rimas com os nomes das 
crianças. Mostrar a ficha com o nome da criança, pedir que leiam (dê as pistas 
necessárias. Pergunte qual o nome da 1.ª letra deste nome e que a apontem 
na faixa do alfabeto) e que falem o nome de algo que rime (escreva o que 
ditarem na frente do nome: pergunte qual o primeiro som para escrever a 
palavra e que letra utilizar para fazer este som, se não conseguirem vá 
informando e escrevendo, assim estarão pensando sobre a escrita e já 
observando que a escrita representa a fala), fazer a brincadeira com alguns 
nomes apenas. 
 Com esta atividade você estará propiciando aos alunos de forma lúdica 
e divertida o conhecimento dos nomes das letras do alfabeto que é 
fundamental para os alunos que estão se alfabetizando, pois elas fornecem 
pistas sobre um dos sons que elas podem representar na escrita. Além disso, 
os alunos têm de conhecer a forma gráfica das letras, a ordem alfabética e o 
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reconhecimento destas letras fora da seqüência alfabética. Outro ponto é o 
conhecimento de uma tipologia textual. 
 
Atividade 1 - Calendário: A proposta com o calendário a seguir, permite que o 
foco com o trabalho seja a sequência dos dias da semana além da sequência 
numérica. 
• Apresentar às crianças o calendário do mês de fevereiro.  
• Entregar aos alunos um calendário mimeografado ou fotocopiado para que 

possam acompanhar.  
Oralmente conduza a atividade: Com um calendário a frente encaminhar a 
atividade: Vamos contar quantos dias tem a semana? Qual o nome destes 
dias? Onde no calendário está o 1.° dia de fevereir o? Em qual dia da semana 
ficou o dia 1.º de fevereiro? Vamos contar quantos dias tem o mês de fevereiro 
(sequência numérica). Que dia é hoje? Amanhã será? E ontem que dia foi? 
Quantos domingos terão este mês?  Quais são as comemorações do mês de 
fevereiro? Algumas estão registradas abaixo para você professor dizer e 
conversar sobre as que achar mais interessantes com os alunos. Perguntar se 
sabiam que havia um dia especial para tantas profissões, se acham 
importante ter um dia especial para cada uma das co memorações citadas . 
Vocês conseguirão se lembrar de todas estas datas durante o mês? Como 
faremos para não esquecer? Quais vocês querem registrar no calendário para 
não esquecerem?  Na atividade foi proposta como registro no calendário o dia 
da amizade e o dia internacional do livro, você pode acrescentar outras que as 
crianças quiserem. 
 

Fevereiro  
01 . Dia do Publicitário 
02 � Dia do Agente Fiscal 
05 � Dia do Datiloscopista 
07 � Dia do Gráfico 
09 � Dia do Zelador 
10 . Dia do Atleta Profissional 
11 � Dia da Criação da Casa 
de Moeda 
11 � Dia Mundial do Enfermo 

 

14 � Dia da Amizade 
16 � Dia do Repórter  
16 . Carnaval 
19 � Dia do Esportista 
27 � Dia do Agente Fiscal da 
Receita Federal 
27 . Dia Nacional do Livro 
Didático 

 
Atividade 2 - Trabalhando com o texto Um Bichinho D iferente: Antes das 
crianças realizarem a atividade da folha que receberam, fazer a leitura 
apontada no cartaz e as crianças seguindo na folha de atividade, observar se 
estão fazendo a relação entre o oral e o escrito. No cartaz contar com as 
crianças quantos versos, numerá-los em ordem crescente no cartaz, depois 
escolher uma estrofe, contar com as crianças quantas letras tem o verso 
(registrar o numeral no cartaz) quantas palavras (registrar o numeral no cartaz). 
Depois deste trabalho no cartaz passar para as atividades da folha: Circular o 
título (perguntar onde acham que fica o título da poesia, ler o título apontando 
no cartaz e eles na folha, depois circular), agora consultando o crachá circulem 
nas patinhas do bichinho as letras do seu nome (aleatoriamente pegue o 
crachá de um aluno e peça que nomeiem as letras deste nome), vamos ler as 
patinhas do bichinho, apontar no cartaz e as crianças na folha, qual a primeira 
letra do alfabeto? E a última? Então faça um X nestas letras. Pegue seu crachá 
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e pinte na poesia as letras do seu nome, tentem lembrar o nome das letras do 
seu nome. Quem sabe o nome do bichinho? É para pintar o nome dele na 
poesia, vamos ler a poesia apontando, acompanhem e tentem achar o nome, 
agora que vocês acharam, copiem o nome do bichinho.  
 Esta mesma folha pode ser utilizada no dia seguinte: Perguntar para as 
crianças quais letras são chamadas de vogais no alfabeto, pedir algumas 
crianças que mostrem as vogais no alfabeto da sala, escrever o nome de 
algumas crianças no quadro e evidenciar as vogais; somente depois deste 
trabalho, entregar a folha de e pedir para que pintem as vogais das patinhas de 
vermelho, e depois que pintem as vogais do texto de azul. 
 

 
Atividade 3 - Seqüência Lógica Com Cores: O bichinho diferente foi fazer um 
passeio e vestiu uma roupa bem legal, só que não deu para ele colorir a roupa 
por igual, descubra a lógica da pintura e termine de pintar nosso bichinho 
diferente, que se chama Alfabeto. Durante o passeio ele escreveu o seu nome, 
com o crachá em mãos conte quantas letras ele tem para depois colorir o 
numeral referente ao mesmo e desenhar bolinhas, flores, o que quiser com a 
quantidade referente a este numeral. 

 
Atividade 4 - Letra Inicial de Nomes e Ordem Alfabé tica: Esta atividade será 
realizada pelos alunos sob sua orientação. Iniciar perguntando qual o nome da 
1.ª figura, depois que as crianças disserem, perguntar: qual letra vocês acham 
que representa este som? Como escrevo esta letra? Chame um aluno para 
apontá-la no alfabeto. Depois de escrever o A, apontar e ler com as crianças 
(na nossa sala tem nomes que começam como ABELHA? Mostrar na lista 
nominal ANA, ANDRÉ...), e agora qual letra vou escrever para fazer o próximo 
som? B, ele sozinho ou com uma vogal? B é o nome da letra, para fazer este 
som preciso colocar juntinho o E, escrever ABE (em nossa sala tem alguém 
com este som no nome? Mostrar na lista nominal: BEATRIZ, ROBERTO....), e 
o som do LHA, tem algum nome da sala com este som? Para fazer o LHA 
precisamos de três letras LHA, agora está escrito ABELHA, qual a primeira 
letra de ABELHA? Destacar na palavra e pedir que escrevam esta letra no 
quadradinho. Proceder a reflexão com o nome das outras figuras, sempre 
utilizando os nomes da sala como referência. Não esquecer que as crianças 
precisam saber nomear, reconhecer e grafar as letras do alfabeto em diferentes 
situações. Ao final fazer a leitura de todas as iniciais e perguntar aos alunos o 
que acabaram de formar. Será o ALFABETO? Escrever no quadro a palavra 
ALFABETO. 
 
Atividade 5- Álbum do Alfabeto: Perguntar às crianças se elas sabem o que 
é um álbum de figurinhas, quem já possuiu ou tem um. Dizer que eles agora 
vão fazer o “Álbum do Alfabeto”, vocês acham que nós vamos colecionar o que 
neste álbum? Atenção ao nome do álbum. Após a discussão sobre este 
portador “Álbum de Figurinhas” como forma de colecionar determinadas figuras 
temáticas, entregar a folha com as figurinhas do Álbum do Alfabeto para as 
crianças recortarem.  Com o recorte você estará trabalhando a coordenação 
motora das crianças. Com as figuras recortadas, encaminhe a atividade: 
1.º Faça a leitura da faixa do Alfabeto fixa na sala. 
2.° Pergunte qual a primeira letra do alfabeto, ind ique-a. 
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3.° Qual das figurinhas tem o nome que começa com e sta letra? Escrever o 
nome da figura no quadro, fazer a leitura apontada da palavra, contar quantas 
letras, quantas vezes se abre a boca para falar aquele nome. 
4.° Pedir que colem a figura no primeiro quadrinho.  
5.° Pergunte qual a segunda letra do Alfabeto, indi que-a.  Utilizar os 
procedimentos realizados com a primeira letra e figura com esta e com as 
demais, até que se forme  o Alfabeto... 
Conclusão:  Ao final dizer para as crianças que vai recolher os álbuns e o que 
deverá ser feito para que sejam entregues para os devidos donos no dia 
seguinte. Depois da discussão, pedir que identifiquem os álbuns com os nomes 
(função social da escrita).   
 
Atividade 6- Alfabeto e Nome Próprio:  Antes de iniciar a atividade fazer a 
leitura do alfabeto com as crianças, pedir que levantem os crachás quem tem a 
letra inicial de cada letra que for sendo lida. Após este trabalho entregar a folha 
e encaminhar a atividade: 
1.° Perguntar quais letras são chamadas de vogais n o Alfabeto, pedir que 
mostrem as vogais no nome de alguns alunos da lista nominal. Escrever estes 
nomes no quadro-negro e destacar as vogais. 
2.° Pedir que pintem as vogais de amarelo e as cons oantes de vermelho na 
atividade. 
3.° Tendo o crachá como apoio os alunos vão escreve r seu nome próprio. 
4.° Contar as letras do nome (você pode pedir que e les façam uma bolinha 
embaixo de cada letra do nome e depois contem- professor(a) fazer este 
trabalho no coletivo com seu nome para servir de exemplo). 
5.°  Contar quantas vogais e consoantes, registrand o o numeral e desenhando 
as respectivas quantidades (Professora primeiro fazer este trabalho 
coletivamente com seu nome no quadro-negro para servir de referência aos 
alunos) 

 
Atividade 7- Numeral x Quantidade:  Fazer com as crianças no quadro negro 
uma reflexão coletiva envolvendo numeral x quantidade: desenhe algumas 
coisas e peça que a criança conte e indique o numeral referente, depois 
escreva o numeral e peça que a criança pegue esta quantidade em tampinhas 
ou lápis de cor. Faça este trabalho com algumas crianças antes de entregar a 
atividade da folha. Na atividade da folha você estará trabalhando além da 
noção entre numeral x quantidade, a coordenação motora das crianças, que 
deverão ser orientadas a prestar atenção ao limite do desenho do numeral, 
colocando a areia apenas dentro do mesmo respeitando seu limite.  
 
Atividade 8 –  As crianças já estão construindo e entendendo o que é um 
número e o que ele representa, agora vamos passar para a escrita destes 
numerais. Professor (a) dosar bastante este tipo de atividade, duas linhas por 
dia já é o bastante, pois do contrário torna-se uma atividade sem sentido, 
estressante, na qual as crianças não se empenharão em fazer o melhor, é 
necessário que elas aprendam o traçado, mas em exageros. Dando 
continuidade as crianças terão que identificar os nomes que começam com a 
letra A, contar quantos são e representar esta quantidade através do numeral e 
do desenho da quantidade correspondente (você pode trocar estes nomes por 
nomes de alunos da sua sala de aula, será mais produtivo e significativo). Em 
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seguida as crianças terão que identificar qual é o nome maior e o menor 
(professor (a) observar atentamente as estratégias que os alunos estão 
utilizando para suas respostas, perguntar por que a cham que é este ou 
aquele nome? Estão contando as letras ou utilizando  outras estratégias?). 
 Professor (a) não fique apenas com a atividade escrita desta folha. 
Escrever ou pregar fichas com nomes de diversos alunos da sala no quadro 
negro e realizar esta comparação, contar quantas letras, fazer um pontinho 
embaixo de cada letra e contar, escrever o numeral e a quantidade de cada 
nome e realizar as comparações, Faça perguntas, coloque as crianças para 
pensar, escute o que pensam.  
 
Atividade 9– Esta é uma atividade de percepção visual do traçado da letra A e 
ao mesmo tempo de coordenação motora. Abaixo os trabalhos a serem 
desenvolvidos com a letra: 
• Entregar um pedaço de papel crepom para cada criança e pedir que piquem 

com o dedo, enrolem e preguem dentro da letra, observando o limite da 
mesma.  Se preferir a letra pode ser preenchida apenas com o papel 
rasgado em pedacinhos, grãos, tinta com o dedo etc. 

• Em seguida entregar um palito de dente, ou a ponta do lápis, com um 
pedaço de isopor embaixo para trabalhar a punção. As crianças terão que 
pressionar furar os pontos marcados na letra. 

• Outro trabalho para exercitar a coordenação motora é pedir que as crianças 
façam o franjado ao redor da atividade: com a ponta dos dedos vão rasgar 
as beiradinhas do papel até a margem, não ultrapassá-la este será o limite, 
a folha da atividade ficará com um lindo franjado. 

 
Atividade 10 – Nesta atividade estaremos trabalhando a percepção visual, o 
traçado e reconhecimento da letra A a, a coordenação motora, pois as crianças 
terão que pintar de amarelo dentro da letra respeitando o limite, o 
reconhecimento da cor amarela, a escrita desta cor (contar com as crianças 
quantas letras tem o nome dessa cor, quantas vezes se abre a boca para falar 
seu nome, pedir para pintarem as letras A deste nome e que contem quantos A 
aparecem, representar esta quantidade com numeral). No recorte de letras, 
palavras e figuras com A inicial as crianças estarão exercitando sua 
coordenação motora, a percepção visual da letra A a e a reflexão sobre a 
escrita (letra inicial, quantas letras, quantos pedacinhos-sons). 
 
Atividade 11 – Oba Massinha de Modelar! Com esta atividade vamos 
trabalhar de forma simultânea a coordenação motora das crianças e o 
reconhecimento e traçado da letra A com a utilização da massa de modelar. 
Entregar alternadamente uma porção de massinha amarela para um e de 
massinha azul para outro. Antes de entregar a folha de atividade realizar 
coletivamente a seguinte seqüência didática com as crianças: 
1. ° Deixe que manipulem a massinha, peça que façam  bolinhas, uma cobrinha, 
deixe inventem formas com a massinha. 
2. ° Encaminhar as perguntas de forma a abranger as  duas cores. Pergunte 
para determinado aluno de que cor é sua massinha? O que você conhece na 
natureza com esta cor? Aqui na sala tem algo com essa cor?   
3. ° Vamos escrever o nome dessas cores. Com qual l etra começa a palavra 
Azul? Em nossa sala tem nomes que começam com esta letra?  Que letras 
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devo utilizar para fazer o próximo som desta palavra? Proceder assim com a 
palavra amarelo. Contar o número de letras das duas palavras, qual a maior e 
qual a menor. Circular as vogais. Ver quais letras se repetem em cada uma das 
palavras e quantas são.  
4. ° Trabalhar seqüência lógica com as massinhas. P edir que venha a frente 6 
crianças, 3 com massinhas amarelas e 3 com massinhas azuis. Pedir que 
façam uma bolina com suas massinhas. Iniciar uma seqüência lógica pregando 
no quadro 1 bolinha azul, 1 amarela e 1 azul; pedir que as crianças observem e 
dêem seqüência; deixe-os discutir e resolver quem será o próximo a pregar sua 
bolinha. Após resolverem analisar se observaram que havia uma seqüência, se 
não, explicar e refazer a atividade com eles. 
5. ° Perguntar quantos alunos tem massinha azul e q uantos têm massinha 
verde? Como fazer para descobrirmos? O que vocês acham de fazermos um 
gráfico?  Cada criança vem até o quadro e prega sua massinha, depois 
analisar o gráfico: contar quantas azuis e quantas amarelas, qual tem mais, 
registrar o numeral correspondente a cada quantidade. Após o trabalho pode-
se pedir que as crianças registrem em seu caderno ou em folha a parte a 
atividade.  Exemplo abaixo: 

GRÁFICO 
 
 
 

Quantas         ?______ 
 

 Quantas         ?_______ 
 

 
  MASSINHA       MASSINHA 
      AZUL            AMARELA 
 Após esta seqüência realizar a atividade da folha em que os alunos irão 
modelar a letra A com massinha seguindo o modelo acima, abaixo há a escrita 
da letra A. Estas são atividades de reconhecimento, percepção visual e traçado 
da letra, não há reflexão sobre a língua escrita. 
 
RECEITA DA MASSA DE MODELAR  
Ingredientes:  
02 copos (americano) de farinha de trigo 
½ copo de água 
½ copo de vinagre 
01colher de sopa de sal 
½ copo de tinta guache / anelina / suco 
MODO DE PREPARO 
Misture todos os ingredientes com as mãos até a massa ficar lisinha e brinque 
a vontade. 
OBS:  Pode multiplicar a receita dobrando os ingredientes de maneira correta. 
 
Para Casa: Segunda-Feira: Escolher entre as atividades desenvolvidas, a que 
você achar mais adequada para ser realizada em casa de forma autônoma 
pela criança, pois a mesma já foi realizada em sala. Esta é uma forma de se 
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criar a autonomia na criança, através da segurança de saber realizar a 
atividade sozinha em casa. 
 
Para Casa: Terça-Feira: Entrevista com os pais ou r esponsáveis. Dizer 
para as crianças que a tarefa é fazer uma entrevista com os responsáveis 
sobre alguns dados da sua vida, como: data de nascimento, a origem do nome 
e outros, dizer-lhes que terão que escutar e o adulto irá preencher a ficha de 
entrevista que será devolvida na próxima aula. Explicar para as crianças o que 
é uma entrevista, levar alguma entrevista de jornal ou revista para mostrar e ler 
para a turma, sortear o nome de aluno e fazer uma pequena entrevista.  
 
Hora da Leitura:  História: Teresinha e Gabriela, de Ruth Rocha. Marcelo, 
marmelo e martelo e outras histórias. São Paulo: Salamandra, 1999.  Esta 
história está disponível na apostila em forma de slide PowerPoint e em pdf. 
 
 Antes de iniciar a história criar um ambiente de expectativa, fale que agora é 
um momento especial do dia, pergunte se eles gostariam de saber uma história 
muito interessante sobre duas meninas bem diferentes a Teresinha e a 
Gabriela. Como vocês acham que são estas meninas? São diferentes em que? 
Escutar as respostas e anotar. Em seguida mostre a capa do livro, diga que 
esta história faz parte de um livro que se chama “Marcelo, marmelo e martelo”, 
que tem três histórias além da que vai ser lida naquele momento (apontar onde 
está escrito o título do livro, perguntar o nome da letra inicial do título, pedir que 
falem sobre o que estão vendo na capa, quem será este menino?). Em seguida 
passar para a capa da história Teresinha e Gabriela (realizar o mesmo 
processo anterior). Enquanto estiver lendo mostre para as crianças onde você 
lê e onde está o desenho (os alunos pré-silábicos 1 precisam de diferenciar 
gravura de escrita, aprender que se escreve com letras e esta é uma ótima 
oportunidade para isso).  
O que fazer depois de ler? 
Ao final da leitura converse sobre o texto com as crianças, que parte eles mais 
gostaram (reler para elas), o que acharam do comportamento das meninas e  
pode-se encaminhar um trabalho com o tema transversal Pluralidade Cultural/ 
Respeito às Diferenças. Pois, o conto fala de duas meninas bem diferentes, 
que tentam “trocar de papéis”, com o objetivo de serem aceitas pelo grupo. A 
autora mostra, de maneira bem lúdica, que ambas são admiradas pelos seus 
companheiros, por sua maneira de ser. Pedir que os alunos discutam sobre a 
importância da diversidade, colocar no centro da roda de leitura o cartaz com 
os autorretratos, observem como somos diferentes fisicamente(descrever as 
características observadas entre eles) e também temos características 
pessoais, cada um tem seu jeito de falar, de andar, temos diferentes maneiras 
de ser, de pensar, de agir, de criar, de produzir e é a soma dessas diferenças 
que torna a nossa sala e o lugar em que vivemos tão interessante, somos 
todos muito especiais. A pluralidade étnica e cultural é a maior riqueza que 
existe em nosso país. Propicia também a situação de observar e comentar as 
frases de Gabriela, que lembram os ditados populares, piadas e anedotas. 
Ressaltar que estes recursos expressivos da linguagem coloquial estão sempre 
presentes nos programas humorísticos da TV e nas histórias em quadrinhos. 
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Vocês gostariam de conhecer as outras histórias deste livro? Elas são muito 
interessantes a primeira é a história de Marcelo que inventa palavras e nomes 
novos para as coisas e a outra é a de Carlos Alberto que compreende a 
importância da amizade. Combinar de fazer a leitura das outras histórias do  
livro na terça-feira. (as mesmas estão em anexo). 
 
Sinopse do livro Marcelo, marmelo e martelo. 
Considerada uma obra-prima da literatura infanto juvenil brasileira, "Marcelo, 
Marmelo, Martelo e Outras Histórias", da consagrada autora Ruth Rocha, inova 
a maneira tradicional de contar histórias. Inseridos em situações reais do 
cotidiano, os personagens dos três contos  que compõem este livro são 
crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com 
muita esperteza e vivacidade: Marcelo cria palavras novas, Teresinha e 
Gabriela descobrem a identidade na diferença e Carlos Alberto compreende a 
importância da amizade. Um clássico recomendado para crianças, 
especialmente entre os 6 e os 10 anos, que vai ajudá-las a compreender 
questões importantes para essa fase da vida. 

 
 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 
 

Acolhida:  
Caixa com nomes  

Material:  fichas com os nomes das crianças e três caixas de sapato. 
Finalidade:  Terminar primeiro os nomes da caixa. 
Números de participantes : Total de alunos divididos em três grupos. 
Regras:  

• Organizar as crianças em três filas ou mais e deixar uma caixa na frente 
de cada fila. 

• Cada caixa deverá conter os crachás com os nomes das crianças 
daquela fila. 

• Dado um sinal, na ordem da fila, cada criança procura seu nome na 
caixa e, ao encontrá-lo, corre para o final da fila permitindo que o 
seguinte prossiga o jogo. 

• Ganha a competição o grupo que terminar primeiro. 
Para o professor: fique perto das caixas observando e fazendo intervenções, 
como: letra inicial ou final. 

Atravessando o rio  
Material:  desenhar no chão a paisagem de um rio, e nesta traçar uma linha 
reta representando uma ponte, por onde as crianças terão que passar sem sair 
da linha para não cair no rio.  Confeccionar fichas em forma de pedras com os 
nomes das crianças. 
Finalidade:  atravessar o rio andando na linha reta e lendo todos os nomes 
escritos nas pedras (professor vá trocando os nomes durante a brincadeira, 
deixando sempre em uma das pedras o nome de quem vai atravessar o rio). 
Número de participantes: toda turma dividida em dois grupos. 
Regras:  

• Convidar um aluno de cada grupo para atravessar o rio sem cair. 
• Os alunos deverão atravessar o rio sem cair da ponte e lendo os nomes 

que estão escritos nas pedras. 
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• Os outros componentes do grupo poderão ajudar quando houver 
dificuldade, dando dicas como: se é menino ou menina, dizendo o nome 
do primeiro pedacinho do nome ou do último. 

Para o professor: Observar se os alunos estão conseguindo andar em cima 
da linha reta, para os que não conseguirem continuar criando situações em que 
este aspecto seja trabalhado e incentivar que em casa a família brinque com a 
criança estimulando este desenvolvimento. 
 
Roda de Conversa – Quarta-feira:  
Material: Caixa com formato de baú que já foi utilizada na segunda-feira, 1 
folha de sulfite com símbolo dos meninos e 1 folha de sulfite com símbolo das 
meninas. 
Levar para a sala o baú do tesouro contendo fichas com os nomes dos alunos. 
Pergunte se sabem qual o tesouro do baú, peça que abram e olhem o que tem 
dentro. E aí o que tem dentro do baú? Deixe que falem. Na segunda-feira 
vocês se viram no espelho e fizeram seu autorretrato, hoje eu trouxe dentro da 
caixa o nome dos tesouros desta sala, e quero saber quantos tesouros 
meninos e quantos tesouros meninas temos aqui, assim eu vou mostrar o 
nome e o dono da ficha vai pegá-la e pregar no cartaz que está com o símbolo 
das meninas ou dos meninos. Mostre a ficha. Dê dicas às crianças, como: letra 
inicial e final, se é menino ou menina. Incentive o reconhecimento das letras 
iniciais, conte quantas letras compõem o nome e faça com que eles percebam 
letras iguais em nomes diferentes. Quando todos já tiverem identificado seu 
nome e fixado no cartaz, comece um gostoso bate-papo sobre as entrevistas 
que trouxeram de casa. Registro da Roda de Conversa:  Registrar na primeira 
e segunda página do livro “Eu sou especial!”  o desenho de você e de sua 
família. Incentive-os a escrever ao lado do desenho de forma espontânea.  
 
Roda de Conversa - Quinta-feira: Conversar sobre as preferências de cada 
um quanto a alimentos, brincadeiras, brinquedos, objetos, personagem de 
história, lugares etc. Registro da Roda de Conversa:  Na etapa seguinte, peça 
aos alunos que desenhem aquilo de que gostam no livro “Eu sou especial!”  
(incentive a escrita espontânea ao lado dos desenhos que fizeram). Depois de 
prontos, os desenhos são mostrados aos colegas. Outra atividade de registro 
escrito a ser desenvolvida é a escrita coletiva de uma lista de alguma 
preferência da turma (brinquedos, alimentos, brincadeiras ou outros dentro de 
um mesmo campo semântico) tendo o professor como escriba. 
 
Leitura Compartilhada: Apresentar o cartaz com a música “O Sapo” em letra 
bastão com sua ilustração. Fazer a leitura apontada, principalmente para que 
os alunos: percebam que a escrita representa a fala, diferenciem desenho de 
escrita, que se escreve e se lê da esquerda para a direita, a própria 
organização do texto no espaço do papel, o título, e as características deste 
gênero textual. Também é importante que saibam este texto de cor para que 
depois se possa trabalhar a reescrita ou a ordenação, sem a consulta do 
mesmo; assim terão que pensar apenas em quais e quantas letras utilizar, o 
que não é fácil no início do processo de alfabetização. Colorir o título da 
música, destacar algumas palavras (sapo - pé) e fazer sua análise lingüística.  
 
 



 22

 
Atividade 1. Calendário:  Apresentar a frente o calendário do mês de fevereiro, 
com as crianças marcar o dia de hoje e pedir que elas marquem no delas, 
depois verificar em que dia da semana está este dia e pedir que elas marquem 
no calendário que tem em mãos, ao final perguntar em que mês estamos, 
escrever no quadro o nome do mês com o auxílio das crianças, dê dicas a elas, 
como: a letra inicial é igual a da Fernanda, com que letra inicio a  escrita de 
fevereiro?  Refletir sobre a palavra (Quantas letras? Quantas vezes abrimos a 
boca para falar esta palavra? Peça que nomeiem as letras). Depois pedir que 
observem a escrita de fevereiro e marquem no calendário que tem em mãos. 
 
Atividade 2. Conhecendo Nomes. Antes de partir para a escrita dessa 
atividade, entregar o alfabeto móvel e pedir que montem seu próprio nome 
(com apoio ou não do crachá), depois que montem o primeiro nome da escola, 
e o primeiro nome da professora. Enquanto estão escrevendo circular pela sala 
fazendo as intervenções necessárias. Após terem formado as escritas, partir 
para a correção coletiva dos nomes da escola e da professora. Pedir que ditem 
como se escreve cada um, oferecer informações utilizando-se da lista nominal 
da sala de aula. Depois dos nomes escritos no quadro peça que observem 
como escreveram e façam as alterações necessárias. Depois deste trabalho 
entregue a folha de atividade para que respondam tendo como apoio a escrita 
formada com o alfabeto móvel. 
 
Atividade 3. Gráfico/Quantas Letras têm os Nomes? A criança terá que 
escrever seu próprio nome, com ou sem apoio do crachá, você professor deve 
decidir o momento adequado.  Na proposta seguinte, o ideal seria você trocar 
os nomes por nomes de crianças da sala. Iniciar fazendo a leitura dos nomes, 
depois as crianças terão que contar quantas letras tem os nomes e identificar 
qual o nome maior e o menor. Você pode estender a atividade perguntando 
quantos sons/pedacinhos, ou quantas vezes abrimos a boca para falarmos 
cada nome, sempre registrando no quadro negro. 
 
Atividade 4. O Sapo. Antes de iniciar a atividade, cantar com as crianças a 
música apontando no cartaz. Depois entregar a folha de atividade e cantar 
novamente, você apontando no cartaz e as crianças na folha, observar se 
estão fazendo relação entre o oral e o escrito. Para isso circule na sala 
observando, caso esteja na parte o pé e a criança estiver apontando antes ou 
depois, peça que comece de novo e vá apontando enquanto lê. Peça que 
circulem o título da cantiga, depois que encontrem as palavras PÉ e SAPO.  
Como encontrar se ainda não sabem ler?  Quando lêem sem saber ler um texto 
que sabem de cor, eles ajustam o oral e o escrito e descobrem a palavra, mas 
depois é preciso refletir sobre a escrita da mesma (letra inicial, sons, letra final, 
quantas vogais, quantas consoantes, quantas letras). Partir para a questão de 
raciocínio lógico, relacionando numeral/quantidade e adição, não esquecer de 
fazer o registro concreto (desenhos) antes de se chegar ao registro 
matemático. A próxima atividade é de raciocínio, onde terão que dar 
continuidade à seqüência lógica apresentada. Fazer no quadro-negro com as 
crianças.  Questão 6 : Organização do texto fatiado da cantiga O Sapo. Na 
realização desta atividade o cartaz com a cantiga não poderá estar exposto, 
pois queremos que as crianças façam uma reflexão sobre a escrita e não que 
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façam uma cópia. Assim entregue o texto para ser recortado e colado na 
seqüência da música na outra folha. Informe às crianças que se trata da 
música do sapo, cante com elas antes de iniciar a atividade. O trabalho em 
dupla é muito produtivo neste tipo de atividade. 
 
 Atividade 5. Gráfico/ Quantas Meninas? Quantos Men inos? Informar para 
as crianças o que é um gráfico, para que serve, apresente alguns gráficos de 
livros revistas e jornais para que vejam e leiam. Esta atividade é uma 
sistematização da atividade realizada no concreto na roda de conversa de 
quarta-feira. Fale com as crianças que elas vão construir o gráfico que fizeram 
na roda de conversa, agora no papel.  
 
Atividade 6- 7- 8. Conhecendo a Letra E. É muito importante no início da 
alfabetização fazer com as crianças atividades lúdicas que favoreçam a 
percepção visual do traçado das letras e seu reconhecimento, bem como 
refletir sobre esta letra na construção de diferentes palavras. Este trabalho 
deve ser realizado com todas as letras do alfabeto. 
 
Atividade 9 e 10. O Número 3 e 4. É muito importante no início da 
alfabetização fazer com as crianças atividades lúdicas que favoreçam a 
percepção visual do traçado dos números, seu reconhecimento e a relação 
deste numeral à sua quantidade correspondente, é este o trabalho 
desenvolvido nestas atividades e recomendada  ser realizada na introdução de 
todos os numerais. 
 
 

Sexta-Feira e Segunda-Feira 
 

Acolhida: Desenhar bem grande no chão as formas geométricas: círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo. Levar as crianças e apresentá-las às Formas 
Geométricas. Primeiro colocar as crianças em volta do círculo, pedir que 
observem o seu formato, dizer que se trata de uma forma geométrica e que seu 
nome é círculo, todos vão caminhar em cima da linha que forma o círculo, 
depois escrever no chão ou em uma ficha na presença dos alunos a palavra 
CÍRCULO, pergunte o nome da letra inicial e final, o nome da letra que está 
depois da letra C, o nome da letra que está entre as vogais U e O ( explique no 
concreto o que é estar entre, utilizando os alunos ), conte quantas letras, 
quantas vezes abrimos a boca para falar este nome. Depois pedir que peguem 
dentro do circulo alguns objetos ou figuras que tenham esta forma (levar 
gravuras, embalagens ou objetos). Realizar esta sequência com todas as 
formas geométricas desenhadas no chão. Ao final brincar com as crianças para 
testar a aprendizagem do conteúdo, da seguinte forma: 
a) Diga para as crianças que vocês vão brincar de, A Professora Mandou,  
assim eles deverão atender ao seu comando com muita atenção. 
b) Sugestões de alguns comandos: 
1.ª  Sequência (você decide se as crianças deverão ter o crachá como 
apoio ou não durante  a brincadeira, depende se já memorizaram ou não o 
próprio nome). 
- Todas as crianças que tem nome com letra inicial A fiquem dentro do 
triângulo. 
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- Todas as crianças com letra inicial C fique dentro do quadrado. 
- As crianças com letra inicial B fique dentro do retângulo. 
- As crianças com letra inicial J fiquem em cima da linha do círculo. 
- As crianças que não estão nas formas geométricas dêem as mãos e façam 
um grande círculo 
2.ª Sequência: 
- As crianças com letra inicial M no nome peguem algo com formato de círculo 
e coloquem dentro do desenho do círculo. 
- As crianças que tem nome com 4 letras peguem algo com formato de 
triângulo e coloquem dentro do desenho do triângulo. 
- As crianças que tem nome com 6 letras peguem algo com formato de 
quadrado e coloquem dentro do desenho do quadrado.  
- As crianças com letra inicial do L no nome peguem algo com formato de 
triângulo e coloquem dentro do desenho do triângulo. 
 
Roda de Conversa: Levar novamente o baú do tesouro para a sala de aula, 
ver se adivinham o que tem dentro. Depois dizer que hoje eles vão conhecer 
outros tesouros da escola, vocês sabem quais são? Sem eles nós não 
teríamos uma escola tão limpinha e organizada, um lanche tão gostoso, não 
nos sentiríamos seguros. E agora já sabem quais são os outros tesouros da 
escola? Ir tirando as fichas com a função e os nomes dos funcionários: 
DIRETORA: NOME, SECRETÁRIA: NOME, VIGIA: NOME, MERENDEIRA: 
NOME, ASG: NOME, se for possível coloque os retratos dos funcionários ao 
lado. Levá-los até as dependências da escola apresentando os funcionários em 
seu local de trabalho (previamente avise os funcionários desta atividade para 
que recebam os alunos com entusiasmo e falem um pouco sobre sua função). 
 
Registro da Roda de Conversa:  Construir mais uma página do livro, 
registrando o retrato da professora e a escola.  
 
Atividade 1. Calendário.  A proposta com o calendário a seguir, permite que o 
foco com o trabalho seja a sequência dos dias da semana além da sequência 
numérica. 
• Apresentar às crianças o calendário do mês de fevereiro.  
• Entregar aos alunos um calendário mimeografado ou fotocopiado em branco 

para que possam acompanhar.  
• Oralmente conduza a atividade: Com um calendário a frente encaminhar a 

atividade: Vamos contar quantos dias tem a semana? Qual o nome destes 
dias? Onde no calendário colocaremos o 1.° dia de f evereiro? Em qual dia da 
semana ficou o dia 1.º de fevereiro? Vamos continuar a preencher com os 
números nosso calendário de fevereiro (sequência numérica). Que dia é 
hoje? Amanhã será? E ontem que dia foi? Quantos domingos terão este 
mês?  Vamos contar quantos dias tem o Mês de fevereiro? Quais são as 
comemorações do Mês de fevereiro? Registrar no calendário os dias: 14 (dia 
da amizade), 16 (dia do repórter) e 27 (dia Nacional do Livro Didático). 
Temos aniversariantes este mês? Estas atividades serão registradas na folha 
de acordo com suas orientações. 

   
Atividade 2. Reconhecimento do Retângulo . Esta atividade será de 
sistematização do trabalho com as formas geométricas iniciado na acolhida. 
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Pode-se iniciar perguntando onde está a figura retângulo e onde está escrito 
seu nome (diferenciar escrita de desenho), depois pedir que encontrem e 
circulem entre as figuras abaixo, as que tem o formato do retângulo. 
 
Atividade 3. Reconhecimento do Triângulo.  O mesmo trabalho 
desenvolvido na atividade 2. 
 
Atividade 4. O Círculo.  Ler a adivinha para os alunos e ver se acertam a 
resposta, em seguida pedir que observem as figuras em volta do círculo, que 
preencham o interior do círculo, com pedacinhos de papel, que contornem o 
círculo com barbante, diferenciem a escrita do nome do desenho. 
 
Atividade 5. Conhecendo o Quadrado. Os mesmos procedimentos da 
atividade 3, só que nesta os alunos terão que fazer a escrita espontânea do 
nome da figura com alfabeto móvel e depois transcrevê-lo para a folha de 
atividade, circular pela sala observando e indagando às crianças sobre a 
escrita realizada (fazer as devidas intervenções). 
 
Atividade 6. Formas Geométricas e Nome. Perguntar às crianças os nomes 
de cada uma das formas geométricas, em seguida terão que escrever seu 
nome dentro das formas geométricas respeitando o limite do traçado de cada 
uma delas. 
 
Atividade 7. Identificando as Formas Geométricas. É uma atividade de 
sistematização do trabalho com as cores e as formas geométricas. A outra 
atividade é a sequência lógica que deverá ser observada e completada pelos 
alunos. 
 
Atividade 8. Identificando a Letra I i. É muito importante no início da 
alfabetização fazer com as crianças atividades lúdicas que favoreçam a 
percepção visual do traçado das letras e seu reconhecimento, bem como 
refletir sobre esta letra na construção de diferentes palavras. Este é o trabalho 
realizado na realização desta primeira atividade. 
 A segunda atividade é de percepção visual do traçado da letra I e ao 
mesmo tempo de coordenação motora. Antes de iniciar você pode cantar a 
música do sapo com as crianças, e na quadrinha pintar as letras i nas palavras. 
Abaixo os trabalhos a serem desenvolvidos com a letra: 
• Entregar um pedaço de papel crepom para cada criança e pedir que piquem 

com o dedo, enrolem e preguem dentro da letra, observando o limite da 
mesma.  Se preferir a letra pode ser preenchida apenas com o papel 
rasgado em pedacinhos, grãos, tinta com o dedo etc. 

• Em seguida entregar um palito de dente, ou a ponta do lápis, com um 
pedaço de isopor embaixo para trabalhar a punção. As crianças terão que 
pressionar, furar o contorno da letra. 

• Outro trabalho para exercitar a coordenação motora é pedir que as crianças 
façam o franjado ao redor da atividade: com a pontinha dos dedos vão 
rasgar as beiradinhas do papel até a margem, não ultrapassá-la este será o 
limite, a folha da atividade ficará com um lindo franjado. 
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Atividade 9. Conhecendo os Numerais 5 e 6. É muito importante no início da 
alfabetização fazer com as crianças atividades lúdicas que favoreçam a 
percepção visual do traçado dos números, seu reconhecimento e a relação 
deste numeral à sua quantidade correspondente, é este o trabalho 
desenvolvido nestas atividades e recomendada  a ser realizada na introdução 
de todos os numerais. 
 
Atividade 10. Conhecendo Anita Malfatti. Esta atividade deverá ser realizada 
quando as crianças já tiverem conhecido quem é Anita Malfati, pois do 
contrário, não terá sentido para as crianças. Escrever no quadro negro o nome 
ANITA MALFATTI, pedir que as crianças observem o quadro da folha de 
atividade, perguntar se eles sabem quem está retratada naquele quadro, se 
eles já fizeram algo parecido, fazer intervenções que cheguem ao autorretrato. 
Depois partir para a reflexão sobre a escrita: reconhecer e nomear as vogais A 
e I, contar quantas no nome, depois registrar quantas letras e quantos sons 
tem o nome. A próxima atividade é a formação de um Acróstico com o nome de 
Anita. Antes de iniciar a produção do acróstico, explicar para as crianças o que 
é e fazer um com seu próprio nome de exemplo para os alunos. 
 
 
Hora da Leitura: Biografia de Anita Malfatti (em an exo). Imprimir algumas 
obras de Anita Malfatti e mostrar com entusiasmo às crianças, dizer que hoje  
conhecerão a história desta artista tão talentosa, ela foi uma criança que 
apesar de um problema no braço e na mão direita, conseguiu com dedicação 
se tornar uma pintora famosa. Então preparem-se para escutar a biografia de 
Anita, bom biografia, o que é isso? Dá para imaginar o que seja? Escutar as 
crianças e depois explicar a finalidade deste tipo de texto e suas 
características. Ler a biografia e apresentar os quadros de Anita. Ensinar as 
crianças a fazerem a leitura dos quadros, perguntar sobre as cores utilizadas 
(se transmitem alegria, paz, tristeza, etc), que descrevam o que estão vendo, 
se gostaram das pinturas), em especial apresente o autorretrato de Anita 
Malfatti. 
 

Arte/ Recreação: Entregar para as crianças o molde de dois rostos em branco. 
Elas terão em mãos revistas e jornais, das quais vão recortar as partes que 
estão faltando e montar o rosto conforme desejar. Você pode propor que seja o 
autorretrato de cada um deles, só que agora será através de colagem. Peça às 
crianças que coloquem seu nome embaixo do autorretrato. Os moldes estão 
nas folhas abaixo. Veja como ficará legal esta atividade depois de pronta:  
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Terça-Feira e Quarta-Feira 

Acolhida: Hoje vamos trabalhar a percepção do corpo e os sentidos, assim 
começaremos a acolhida com a música “Boneca de Lata”. As crianças terão 
que cantar e dramatizar a música apontando as partes do corpo que forem 
sendo citadas.  Depois colocar a música “Cabeça, ombro, joelho e pé” e 
continuar a brincadeira, só que agora precisam prestar muita atenção, pois a 
música se repetirá e em cada uma das vezes uma parte do corpo não deverá 
ser cantada e sim apontada, atenção! 

Roda de Conversa – Terça-Feira: Dando continuidade ao trabalho com a 
percepção do corpo, simetria do corpo e os sentidos a partir de observações, 
levar para a roda um espelho grande e pedir que em fila cada um se observe 
com atenção no espelho (o rosto, os cabelos, as partes do corpo, a altura, etc). 
Depois perguntar quais partes do corpo nós temos em pares (duas partes 
iguais), deixe que se olhem e a medida que forem falando vá escrevendo em 
fichas e colocando no quadro de pregas. E que partes não possuem par? 
Quais elementos estão no rosto? E no tronco? Chame uma criança a frente 
faça seu contorno em papel pardo ou sulfite, corte o contorno duas vezes, 
grampeie e deixe uma parte aberta, dar um pedaço de jornal para cada criança 
amassar e colocar como enchimento no boneco, depois grampeie o restante do 
boneco e mostre para a turma, o nosso corpo é assim ou está faltando algo? Ir 
chamando em grupos de 5 para completar o boneco, fornecer revistas velhas 
para que recortem as partes (olho, nariz, boca, orelha) para colagem, 
canetinhas, lápis de cera ( grupo 1=olhos e orelhas, grupo 2= nariz e boca, 
grupo 3=  cabelo, grupo 4= braços e mãos, grupo 5= pernas e pés. Depois do 
boneco pronto identificar as partes do corpo com as fichas que foram escritas. 

Registro da Roda de Conversa: Escrever a lista das partes do corpo humano 
observando o boneco construído e dos sentidos. Registrar no livro “Eu sou 
Especial” a lista e o desenho do seu corpo, identificando as partes. Os alunos 
irão ditar e a professora escreverá a lista no quadro-negro para que os alunos 
possam copiar no livro. 

Roda de Conversa – Quarta-Feira: Colocar os alunos em círculo. Colocar 
dentro de um saco objetos ásperos, depois macio, gelado. Passar a sacola e 
deixar que sintam e expliquem o que sentiram. Concluir dizendo que este é o 
sentido chamado tato e que a pele é o órgão deste sentido. Depois coloque em 
pazinhas de picolé (uma para cada aluno) um pingo de limão, pó de café, 
açúcar e peça que provem cada um e falem o gosto (amargo, azedo, doce), 
explique que este sentido é o paladar e que a língua é o órgão deste sentido. 
Continue trabalhando a visão e a audição na roda de conversa. 

Registro da Roda de Conversa: Desenhar e escrever no livro os órgãos dos 
sentidos. 

Leitura Compartilhada:  Apresentar o cartaz com a música “Minha Boneca de 
Lata” e com a lista. Apresentar o cartaz com a música (letra bastão) e  
ilustração. Fazer a leitura apontada, principalmente para que os alunos: 
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percebam que a escrita representa a fala, diferenciem desenho de escrita, que 
se escreve e se lê da esquerda para a direita, a própria organização do texto 
no espaço do papel, o título, as características deste gênero textual 
(música/poesia) e lista. Contar quantos versos, quantas estrofes, quantas 
palavras em cada verso, quantas letras em cada verso. Colorir o título da 
música e da lista, destacar algumas palavras e fazer sua análise lingüística. . 
 
Atividade 1. Calendário: Tendo um calendário do mês a frente conduza a 
atividade do calendário em conjunto com as crianças, fazendo as perguntas, 
como: quantos sábados têm este mês? E domingos? Qual dia é hoje? E em 
qual dia da semana estamos hoje? Deixando que elas analisem no calendário 
que tem em mãos qual a possível resposta, e com suas intervenções cheguem 
à resposta correta. 
 
Atividade 2. Trabalhando com Listas. Entregar para cada aluno a lista das 
partes que compõem o corpo humano construída por eles e que já copiaram 
em uma folha a parte. Ler apontando no cartaz e pedir que acompanhem 
apontando na folha. Depois pedir que eles leiam acompanhando com o dedo 
em sua própria folha, vá caminhando e observando, se estão realmente 
acompanhando o oral com o escrito. Se terminarem a leitura e estiverem 
apontando no meio do texto, intervir (mas e agora ainda falta isto tudo para ler? 
Cada vez que você lê, a fala deve estar escrita, comece novamente). Após a 
leitura, prosseguir a condução da realização da atividade observando a 
legenda, após pintarem cada grupo de palavras na lista 1, refletir sobre o que 
elas têm em comum (letra inicial). Na lista 2 organize os nomes da lista 1 em 
ordem alfabética com as crianças, se reportando ao Alfabeto da sala durante a 
organização. Pergunte qual a primeira letra do Alfabeto, voltar até a lista e ver 
se existe alguma palavra com esta inicial, ler a palavra com os alunos, 
prosseguir até o final da organização. Em seguida os alunos terão que utilizar 
as estratégias de leitura para localizarem na lista 2 os nomes das figuras 
apresentadas, se for preciso dê algumas dicas, como (a primeira letra é igual a 
do Breno...). 
 
Atividade 3. Trabalhando com Adivinhas- O que é, O que é?: Explicar as 
características deste gênero textual, que este texto serve para nos divertir. Só 
depois partir para a realização da atividade em si. As crianças terão que 
primeiro descobrir a resposta para depois poder procurá-las no banco de 
palavras, refletindo sobre a escrita dos mesmos. 
 
Atividade 4. Boneco de Lata: Fazer a leitura apontada do cartaz com a letra 
da música, as crianças acompanharão na folha de atividade. O objetivo da 
atividade é trocar os desenhos pelos nomes dos mesmos; como as crianças 
estão no início do processo de alfabetização deverão consultar o banco de 
palavras abaixo para localizar e copiar o nome de cada uma das partes; para 
descobrirem terão que refletir muito sobre a escrita destas palavras. Escute as 
proposições dos alunos e peça que digam o porquê daquela escolha, é 
importante escutarmos o que pensam os alunos sobre a escrita para podermos 
intervir. 
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Atividade 5. Atividade Matemática. As crianças terão que contornar e contar 
seus dedos, você pode pedir que em cima de cada dedo coloque o numeral 
correspondente, termo a termo. Em seguida farão o registro do total de dedos 
de uma mão. Você pode lançar outro desafio, como: e nas duas mãos ao todo, 
quantos dedos são? 
 
Atividade 6. Ligue as partes do corpo a seus nomes:  Outra atividade de 
reflexão sobre a escrita de palavras que já foram trabalhadas pelos alunos, 
assim, eles vão utilizar das estratégias de leitura para selecionar entre as 
palavras a que nomeia  cada figura correspondente. 
 
Atividade 7. Loteria dos Sentidos: Esta é uma atividade de sistematização da 
aprendizagem do conteúdo trabalhado, você professor(a), conduzirá a 
realização da atividade. 
 
Atividade 8. Percepção Visual das Letras. É uma atividade que favorece a 
percepção visual do traçado de diversas letras do alfabeto. 
 
Atividade 9-  Jogo dos Sete Erros.  É uma ótima atividade para desenvolver a 
atenção e percepção das crianças. Explique para as crianças o jogo dos sete 
erros e deixe que elas em duplas os procurem. 
 
Atividade 10 e 11- Conhecendo a letra O o. Estas são atividades lúdicas que 
favorecem a percepção visual do traçado da letra e seu reconhecimento, bem 
como reflexão sobre esta letra na construção de diferentes palavras.  
 
Atividade 12 e 13 – Conhecendo os Numerais 7 e 8. Estas são atividades 
concretas que favorecem a percepção visual do traçado dos números, seu 
reconhecimento e a relação deste numeral à sua quantidade correspondente. 
 
Hora da Leitura: Histórias em Quadrinhos. Entregar para cada grupo de 
cinco alunos uma história em quadrinhos para que façam a leitura dos textos 
não-verbais. Após a leitura os grupos apresentarão a história aos colegas. 
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