
 

EMEB: AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA 

FASE I  

 

IDENTIDADE 

Na educação infantil são indispensáveis que os adultos propiciem um 

ambiente onde os pensamentos e ideias das crianças sejam acolhidas, 

oportunizem situações de ampliação de repertório cultural para a formação de 

sua identidade.  

Reconhecer o seu nome, as letras que compõem seu nome e escrevê-lo 

de forma espontânea, contribui para a construção de sua identidade. Nesse 

contexto as crianças começam a formular hipóteses sobre a leitura e escrita, 

por meio de práticas sociais lúdicas e significativas, sem a pretensão de 

alfabetizá-las, as crianças são envolvidas e se tornam protagonistas do seu 

processo de aprendizagem. 

 

CANTIGA DE RODA: A CANOA VIROU 

 

Crianças, hoje nós vamos fazer uma brincadeira de roda que fala o 

nome dos participantes da brincadeira, então chamem todos que estão na sua 

casa para participar, pois quanto mais pessoas, mais gostosa fica essa 

brincadeira. 

Façam a atividade 01, da página 24 que está na Unidade “Quem canta 

seus males espanta”, que está no caderno de atividades “Construindo 

aprendizagens” que vocês receberam nesse mês.  

Agora que já brincaram falando os nomes, o adulto irá escrever o nome 

de cada participante em um pedaço de papel com letra bastão (exemplo: 

ARTHUR, GUILHERME, HELOISA etc.), para melhor visualização da criança. 

Coloque os nomes no chão no centro da roda. 

Todos devem cantar a cantiga e quando falar o nome do participante 

esse deve pegar o seu nome. Se a criança não conseguir encontrar você pode 

ajudá-la dando dicas, mostrando a primeira letra do nome etc. 

Quando a criança encontrar o próprio nome, não se esqueça de elogiá-

la. 

Aproveitem estes momentos juntos!!! 



 

 

NOME MINHA IDENTIDADE 

 

Crianças, hoje nós vamos brincar com as letras que formam o seu nome, 

o desafio é colocar as letras na sequência. 

 

Você vai precisar de: 

 1 pedaço de papelão; 

 Canetinha ou giz de cera; 

 Prendedores de roupa (quantidade de letras do nome da criança); 

 1 tesoura. 

 

Como fazer: 

Para realizar essa proposta vamos precisar da ajuda de um adulto para 

escrever as letras do seu nome, caso você ainda não consiga. 

Pegue o papelão e corte uma tira em formato retangular, deve ser 

suficiente para escrever o nome da criança. 

Escreva o nome da criança com canetinha ou giz de cera, em letra de 

forma no papelão recortado anteriormente. Você poderá destacar a primeira 

letra fazendo com que a criança perceba a inicial do seu nome. 

Escreva letra por letra nos prendedores, com letra bastão maiúscula 

(exemplo: ARTHUR, GUILHERME, HELOISA etc). 

 

 

 



 

 

Imagens do acervo pessoal da Professora Cristiane Carvalho 

 

Depois de pronto deixe a criança explorar e montar do seu jeito.  

Após o momento exploratório solicite que a criança monte o seu nome, 

converse com ela e investigue se ela já sabe nomear as letras, você poderá 

auxiliar ajudando a nomear as letras que ela ainda não identifica.  

Terminado a brincadeira deixe o material em um local acessível para 

que ela possa manusear em outros momentos que desejar. 

Caso a criança já saiba o primeiro nome, retire o apoio e deixe apenas 

os prendedores. Se perceber que não há desafios amplie escrevendo o 

primeiro e o segundo nome. 

Divirtam-se brincando e aprendendo em família, registre esse momento 

enviando uma foto no whatsapp. 

 

QUEBRA CABEÇA: NOMES 

Olá crianças! No caderno que receberam, “Construindo aprendizagens” 

na página 18, vocês encontrarão uma atividade de quebra-cabeça e hoje 

vamos fazer uma atividade parecida, mas com o seu nome, sua foto ou seu 

desenho. Vamos lá? 

Você vai precisar de: 

 Papel ou papelão, lápis de cor, canetinha ou giz de cera e tesoura.  

Como fazer: 



Primeiro pegue o papel ou papelão e escreva ou peça para alguém da 

sua família escrever o seu nome, dando um espaço de uma letra para outra, 

para isso use o lápis de cor, canetinha ou giz de cera. Você pode escrever 

todas as letras da mesma cor ou podem ser coloridas. 

Em cima da escrita do nome, você pode colar uma foto sua ou fazer um 

lindo desenho. 

 

 Peça para um adulto riscar dividindo a imagem para depois você recortar 

e separar as peças do seu quebra cabeça. Obs: quanto mais peças mais difícil 

fica o quebra cabeça. 

 

Agora, com a tesoura sem ponta recorte seu quebra cabeça com muito 

cuidado, corte cada letra do seu nome e depois a sua foto e desenho. Se ainda 

não consegue usar a tesoura, peça para alguém te ensinar a cortar. Deve ficar 

como nosso modelo: 

 



Embaralhe as peças e tente montar seu nome na ordem correta e depois 

a foto ou desenho, completando assim seu quebra cabeça. 

                            

Imagens do acervo pessoa da professora Jaqueline Gomes 

Se você não conseguir lembrar a ordem das peças, peça para alguém 

escrever em um papel o seu nome para você poder olhar depois monte o 

desenho.  

 

HORA DA CONVERSA: 

Você sabia que para escrever seu nome, usamos as letras do Alfabeto? 

O Alfabeto tem 26 letras.  

 Gostou do seu quebra cabeça? 

 Achou difícil? 

 Quantas peças têm seu quebra cabeça? 

 Quantas letras tem seu nome? Vamos contar? 

 

Monte quantas vezes quiser e guarde seu quebra cabeça para montar outro 

dia, assim você vai ficar craque em montar! 

Se cuidem e até a próxima!!! 

 

Abaixo segue mais dicas das fonoaudiólogas para ajudar as crianças a 

desenvolverem a oralidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


