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CAÇA AO TESOURO 

A caça ao tesouro nada mais é do 

que combinar com as crianças que 

elas vão precisar encontrar alguma 

coisa em casa e para isso vão 

precisar decifrar pistas. Nem 

sempre as pistas precisam ser 

feitas da mesma forma. Podemos 

usar a criatividade e também o 

conhecimento que as crianças já 

tem das letras para desafiá-las a 

encontrar o tesouro previamente 

escondido a partir da palavra 

montada com as iniciais das 

charadas. A sugestão de hoje será 

montar as pistas, onde as mesmas 

serão lidas por um adulto e 

adivinhadas pelas crianças.  

Aqui vão alguns exemplos: 

A primeira pista: “ sou usada 

para jogar, tenho forma de 

biscoito e não sou achatada” 

(bola). 

PARLENDAS 
 
As parlendas são textos 
recitados com um determinado 
ritmo, facilitando a 
compreensão das crianças. Essa 
prática proporciona a 
experiência das crianças com as 
diversas formas de expressão 
de sua língua por meio das 
músicas, das brincadeiras e da 
arte em geral. 
"Abre a roda Tindolelê", 
"Adoleta", "Corre cotia". Quem 
é adulto hoje, provavelmente 
vai se lembrar dessas e outras 
cantigas que marcam a infância. 
Que tal apresentar para os 
pequenos e valorizar a cultura 
popular brasileira? 
Como sugestão vou deixar aqui 
o link de um vídeo da dupla 
“PALAVRA CANTADA” para 
assistirem juntos: 
 
 
 
 
 

HORA DA HISTÓRIA 
 

Contar histórias para crianças 
também contribui para o 
desenvolvimento da linguagem, 
uma vez que amplia o universo de 
significados da criança e do 
hábito da leitura, de vital 
importância na educação infantil. 
Com isso, ajuda no 
desenvolvimento da criatividade 
e das emoções. 
A proposta é buscar um lugar 
aconchegante, onde juntos vocês 
possam ler o livro que vocês 
gostem. Mas se querem algo 
diferente, que tal ir até o site da 
educação infantil. Temos muitas 
sugestões interessantes de 
literatura por lá!! 
Após buscar a história, convidem 
a criança para realizar um 
reconto da mesma, fazendo uso 
da criatividade podemos 
proporcionar o mesmo em forma 
de ilustrações com folhas e 
material para colorir, ou até 
mesmo abusar do teatro e se 
divertir entre personagens e 

FAZENDO LISTAS 
 
As listas são modelos estáveis 
de escritas. Isso quer dizer que, 
sempre que necessário, as 
crianças podem recorrer a elas 
para escrever outras palavras. 
Por essa razão, as listas são 
bastante utilizadas em 
atividades de leitura e de escrita 
voltadas para a reflexão do 
sistema de escrita alfabética. 
Em vários momentos podemos 
convidar as crianças a fazer 
listas de coisa que são 
significativas a elas, como por 
exemplo, brinquedos, 
brincadeiras, doces, comidas, 
desenhos, personagens, etc... 
As possiblidades são infinitas e 
pensar e repensar a escrita de 
uma palavra pode e deve ser 
realizada com o auxílio do 
alfabeto móvel. 
Como sugestão para esta 
vivência, que tal proporcionar 
um dia de arrumação do 
quarto? 
Vamos separar os brinquedos 

JOGO DA MEMÓRIA DE 
RIMAS 

 
O uso de jogos pode 
despertar nas crianças a 
motivação, a expressividade, 
a imaginação, a linguagem 
comunicativa, a atenção, a 
concentração, o raciocínio 
lógico, e podem englobar 
diferentes áreas do 
conhecimento, além de ser 
muito prazeroso e lúdico e 
por isso constitui-se em um 
recurso importante no 
processo de aprendizagem. 
O melhor é quando se 
participa da confecção dele. 
A vivência de hoje, tem como 
proposta a confecção de um 
jogo da memória, onde 
podemos fazer diferentes 
variações, mas de hoje será 
com figuras de rimas. 
Então separe: papeis, 
material de colorir e papelão 
para deixar o jogo durinho, 
tesoura e cola. 
A brincadeira já começa em 
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Segunda pista: “Quando esta sol, 

ajudo a enxergar melhor na rua” 

(óculos de sol) 

Terceira pista: “Eu ajudo a trazer 

informações, divirto e também 

trago histórias de princesa, 

heróis e bruxas” (livro) 

Quarta pista: “ eu sou bom 

cozido, mexido e frito” (ovo) 

A proposta é que a criança anote 

ou monte com o alfabeto móvel 

a primeira letra de cada objeto 

que encontrar ao buscar a outra 

pista, e após isso descubra qual é 

o tesouro. Neste caso, será o 

BOLO, que será entregue a 

criança no final desta caçada!! 

Usem a criatividade e também 

convidem os pequenos a 

montarem para vocês também! 

A brincadeira pode ter variações, 

basta usar a imaginação inventar 

tesouros diferentes. 

 
 
 
 
Após assistirem o vídeo, que tal 
convidarem a criança para 
escolher uma parlenda que 
mais gostaram para que juntos 
vocês escrevam (adulto como o 
escriba da criança, enquanto ela 
recita) e depois ilustrarem ou 
realizar uma colagem da 
mesma. 
Aos poucos a criança passa a 
perceber que existe a presença 
de palavras semelhantes entre 
os versos e que a musicalidade 
presente na parlenda ajuda a 
perceber a escrita das palavras.  
Convidem elas a pensar em 
outras palavras que rimem com 
as que existem na parlenda... 
quem sabe sai até uma lista de 
palavras. 
E para brincadeira ficar mais 
divertida, antes de tentar 
escrever espontaneamente 
busquem os objetos que rimem 
nos ambientes em casa. 

fantasias montados com o que 
temos em casa mesmo. (tecidos, 
roupas, acessórios, confecção de 
roupas, etc.). 
O importante é possibilitar que a 
linguagem oral, corporal e 
artística seja explorada e validada 
em vivências que também 
contribuem para o processo de 
letramento, pois as diferentes 
linguagens estão diretamente 
ligadas com a escrita. 
Se desejarem, finalizem a 
vivência com um registro escrito 
sobre a história recontada, com o 
novo final inventado ou com as 
adaptações realizadas a mesma.  
Utilizem a letra em caixa alta, 
visto que esta é de conhecimento 
da criança. 

preferidos, daqueles que não 
brinco tanto.  
Antes disso, que tal separar 
duas caixas que possam caber 
tais brinquedos? Convidem as 
crianças a decorarem as 
mesmas como desejarem. 
Pintando com tinta, fazendo 
colagem, desenhando... 
Após o enfeite, separem os 
brinquedos nas caixas, mas 
lembrem-se uma será dos “ 
BRINQUEDOS PREFERIDOS” e 
outra “ BRINQUEDOS”, assim 
começa a separação. 
Depois da seleção feita, convide 
a criança a se aventurar na 
listagem dos brinquedos em 
uma folha a parte que será 
anexada na frente da caixa. 
Vamos tirando o brinquedo e 
pensando na escrita do mesmo, 
apoiando-se no alfabeto móvel 
e nas referências existentes.  
Lembrando que é um momento 
de aprendizagem da escrita, 
tentativas precisam ser feitas, 
sem antecipação e sim com 
apoio!! 

convidar a criança a pensar 
em palavras que rimam. 
Inicie a brincadeira, 

• BOLA rima com? 

• PÃO rima com? 

• PÉ rima com? 
E assim vai... provoquem 
desafios a elas e anotem 
estas respostas. Depois 
convidem as crianças a 
desenharem estas rimas em 
pequenos quadradinhos 
cortados previamente para 
fazer o jogo. 
Quanto mais rimas melhor 
para a brincadeira ficar legal! 
As variações depois podem 
acontecerem forma de 
palavras e desenhos, mas isso 
se vocês combinarem juntos 
está variação. 
Boa diversão!!!  

https://www.youtube.com

/watch?v=cqp4N_Hqxvs 

https://www.educacaoinfan

tilmacae.com.br/ 
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