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ALFABETO NA CAIXA 

Para esta atividade separem uma 

caixa de papelão, pode ser de 

sapato ou até maior, pois irá 

depender dos materiais a serem 

escolhidos. Também separem um 

alfabeto móvel.  

A proposta desta vivência é 

convidar as crianças para 

buscarem objetos, figuras, 

encartes entre outras coisas para 

colocarem dentro de uma caixa de 

papelão. No primeiro momento 

fiquem à vontade para buscar 

materiais diversos, sem pensar nas 

relações possíveis que podem 

estabelecer com as letras, pois 

este será nosso próximo desafio! 

E aí?? A caixa já está cheia?  

Então agora que tal pegar aquele 

alfabeto móvel para juntos 

fazermos relações entre os objetos 

e figuras arrecadadas e as letras do 

alfabeto.  

RECONTO DE UM CONTO 
 

Separem umas folhas, material 
para desenhar, colar ou pintar e 
um canto bem aconchegante 
porque hoje é dia de história, 
imaginação e criatividade! 
Escolham juntos um conto a 
qual tenham uma afinidade, que 
conheçam sua versão original, 
de preferência que tenham a 
mesma escrita, para que a 
criança possa perceber este 
processo de escrita. 
Leiam juntos o conto e 
estimulem que as crianças 
recriem seu próprio conto a 
partir da estrutura original do 
que foi lido. Possibilitem que as 
ideias e percepções das crianças 
ganhem espaço. 
Apresentem a estrutura do 
conto. Início, meio e fim, 
explicando a importância de os 
fatos iniciarem e seguirem uma 
sequência. 
Registrem esta história a partir 
das cenas que forem 
desenhadas para que a criança 
possa contar esta história, pois 

BINÓCULOS QUE TUDO VÊ 
 

A proposta desta vivência é 
produzir um binóculo a partir de 
rolos de papel, tintas, papeis 
coloridos, tecidos ou folhas. 
O brinquedo produzido hoje irá 
servir para contribuir como um 
objeto de observação, e para 
iniciar nossa vivência apresento 
um portador textual que vai ajudar 
na produção do binóculo. 
 
LISTA DE MATERIAL: 

• 2 rolos vazios de papel 
higiênico 

• Papel colorido, tecido ou 
tintas 

• Folhas para desenhar 

• Material para desenhar e 
colorir 

• Cola ou durex 
Apresente a lista de material à 
criança e a convide a buscar os 
mesmos. Possibilitem que pensem 
sobre a construção do binóculo, 
convidando a colar um rolo no 
outro e enfeitar com material que 
tem em casa. 
Após a construção, escolham um 

REGISTRANDO O CARDÁPIO 
 

Você sabe o que é um 
cardápio? 
O cardápio é um livro que 
apresenta refeições que 
podem ser escolhidas em um 
restaurante, ou também pode 
ser montado para ajudar a 
direcionar as alimentações a 
serem realizadas em uma 
semana. 
O convite hoje é para construir 
um cardápio com 
possibilidades de alimentos 
que temos em casa! Muitas 
vezes eles contêm fotos de 
alimentos além de seus nomes. 

 
 
Separem algumas folhas para 
desenhar, material de desenho 
e pintura e o alfabeto móvel 
para ajudar na escrita das 

DIA DE EXPERIÊNCIA 
 

Vocês sabem aqueles 
“pedacinhos” de giz de cera 
que acabam indo para o 
lixo? Já pensaram em 
construir giz novos?? 
Separem os pedaços de giz 
de cera, um ralador de 
cozinha e forminhas de 
gelo. 
 RECEITA: 

• Rale o giz de cera 
com o ralador, mas 
cuidado com os 
dedos (ou pique 
em pedaços 
pequenos) 

• Pode separar por 
cores ou misturar 
tudo! 

• Derreta o giz em 
banho- maria ( 
aqueça a água em 
um recipiente 
sobreponha outro 
de vidro em cima). 
Neste momento 
precisamos de um 
adulto. 
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Estimulem as crianças a falarem o 

nome dos objetos, façam isso 

juntos para que elas possam 

perceber a aproximação dos 

fonemas com as letras. 

Estas associações são importantes 

quando são feitas e percebidas 

pelas crianças, por isso não deem 

as respostas e sim estimulem elas 

chegarem nelas. Aos poucos, 

outras palavras passam a compor 

este repertório e a escrita aparece 

forma espontânea e significativa. 

 

 

esta será a linguagem utilizada 
´para contar sua história. 
Depois dos desenhos prontos, 
convidem a criança a descrever 
o que foi desenhado, seja o 
escriba (aquele que registra de 
forma escrita).  
Outra sugestão é convidar as 
crianças a escrever 
espontaneamente os elementos 
que foram desenhados, pois 
eles também comunicam a 
história criada, mas neste 
momento lembrem que não 
tem certo e errado e sim 
possibilidades de escrita que 
vão se construindo a partir das 
vivências de cada criança. 
 

 

momento do dia para observar 
com seu binóculo o que acontece 
do lado de fora da sua janela. 
Quem passa por ali? O que está 
vendo? 
Depois de observar, que tal 
registrar o que viu através de 
desenhos e porque não da escrita? 
É interessante também, 
disponibilizar o momento de 
observação em diferentes 
momentos do dia e com outras 
pessoas diferentes, afinal nossos 
olhares são diferentes!! 
 
 

 

palavras. 
 Escolha uma refeição do dia 
que você gostaria de 
representar em seu cardápio: 
café da manhã, almoço, lanche 
ou jantar. 
Agora é o momento de 
pesquisa. Vamos buscar nos 
armários, geladeiras ou 
fruteira os alimentos que 
gostaríamos de representar e 
que são consumidos neste 
momento do dia escolhido. 
Registre em uma lista os 
alimentos. Neste momento, o 
alfabeto móvel pode ajudar a 
fazer as relações dos alimentos 
com as letras, contribuindo 
para esta escrita espontânea. 
Mas lembrem-se “a escrita 
espontânea é necessária, e 
precisa ser feita pela criança!” 
 Ilustrem estes alimentos 
através de desenhos ou até 
mesmo colagem, caso tenham 
encartes de mercados em 
casa! 

• O giz também pode 
ser derretido no 
micro-ondas, em 
um recipiente 
plástico, porém 
precisa ir mexendo. 
Ou então no forno, 
em forminhas de 
empada. 

Após derretido, deixe 
esfriar por 30 minutos 
(pode colocar para gelar) 
Pronto! Giz novo! 
Ofereça este portador 
textual a criança. Leiam 
juntos, questionem sobre o 
passo-a passo. Se 
desejarem, até marquem, 
no texto o que já foi feito. 
Depois, enquanto o giz esta 
“descansando”, convide a 
criança a registrar sua 
experiência. Como 
podemos informar o que 
fizemos? 
Utilizem o “novo giz” para 
fazer o registro da 
experiência. 


