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Palavras dos professores-pesquisadores    

Caros aprendentes,

e o pensamento e devem se recordar que foi mostrado naquele 
componente, enfaticamente, como funcionam essas faculdades da 

Vigotski e Chomsky.  

Pois bem, nesta nova trilha, aprofundaremos esses conceitos 

.  

No primeiro momento (unidade I), abordaremos a linguagem visual, destacando o 

verbal e no crescimento cognitivo do ser humano.

e novo compromisso.
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Croqui do percurso

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professores: 
Msc. Cristiane Marinho da Costa

E-mail: 
cris_abu@yahoo.com.br
pliniorogenes@yahoo.com.br

MARCO VI

Componente Curricular: 

INFANTIL II
45 horas/aula

Ementa: 

Objetivo geral: 

UNIDADE I: 
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UNIDADE II: A HISTORICIDADE DA ESCRITA

- A fala, a leitura e a escrita no contexto escolar 

UNIDADE III: O LETRAMENTO: ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA

- Propostas de trabalho com a linguagem e a leitura 

. O 

chat
de texto.

GPS:

em foco.
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ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil Gostosuras e bobices

Linguagem e leitura: movimentos discursivos do leitor na 
. Tese de doutorado, UFPE, 

2004.

BAKHTIN, Mikhail. 

______ Volochinov. : problemas fundamentais do 

Infantil

BATISTA, Antonio Augusto Gomes. O texto escolar: uma historia. Belo Horizonte: Ceale 

3. 

BRASIL. 
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professores-pesquisadores: 
Cristiane Marinho da Costa

DESEMPENHO NO PERCURSO

Aulas
Desempenho 

obtido
Prazo de 

UNIDADE I

Aula 1

10,0Aula 2 Conceito de desenho     

Aula 3 Atividade com o desenho

Total de pontos na Unidade I 10,0

UNIDADE II

Aula 4

10,0Aula 5 Sobre a escrita

Aula 6

Total de pontos na Unidade II 10,0

UNIDADE III

Aula 7

10,0Aula 8 Conceito de letramento e 

Aula 9 Atividade de leitura e escrita

Total de pontos na Unidade III 10,0

10,0
Final do
Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE I

AULA 1: 

transformar um animal 

Ferreira Gular

escolhemos para dar suporte ao nosso estudo. Para isso, abordaremos 

estudo da linguagem aos fundamentos da <epistemologia> e da 

temos:

<Ferdinand de Saussure

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

A linguagem

entendida como Teoria 
do Conhecimento, 

se registrou uma 

descrever com clareza 

pensar e se comunicar 

aqui se estabelecem 

aprender a pensar 
depende do aprender 

da linguagem?

Imagem: Ferdinand de Saussure
Fonte: <http://www.glottopedia.de/images/8/84/Saussure.jpg>
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temos:

russo <Mikhail Bakht in ( 1 8 9 5 - 1 9 7 5 ) >, que, em sua obra 
<M a r x ism o e Fi losof ia da Lin gu a ge m ( 2 0 0 6 ) >, nos 

seja, atuar sobre um interlocutor (ouvinte/leitor). Assim, a fala 

  

Assim, temos: 

Neste componente curricular, vamos nos aprofundar nesta 

adultos, seja por meio da fala, da leitura, da escrita, do desenho ou 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

A linguagem concebida

A linguagem

Fonte: <http://www.phillwebb.
net/history/TwentiethCentury/

Continental/(Post)Structuralisms/
Dialogism/Bakhtin/Bakhtin5.jpg>.

<http://www.
sebodomessias.com.br/
loja/imagens/produtos/

produtos/9060_299.jpg>.

da obra fundamental de 
Bakhtin.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

sociais e se percebe enquanto pessoa.

segundos depois de nascer. A pequena Naomi veio literalmente ao mundo 

equipe da sala de parto que uma enfermeira saiu correndo e gritando pelo 

emocionais;

Balbucio tagarela

o que ela diz;
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

uma atitude muito estimulante;

conectivos.

particular e determinante, problemas com a auto-estima.

p. 136).

a obra Rafaela Tagarela, de 
Adolfo Turbay.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

infantil.

as seguintes capacidades:

1- De construir uma imagem positiva de si; 
2- Descobrir seu corpo, limites e potencialidades; 

centrais da escola: desenvolver a capacidade humana de, apropriando-se de conhecimentos, 

como sujeito social, partiremos para nosso objeto de estudo nesta unidade: o desenho como 

                 DESAFIOS

5- Desenvolver o ambiente. 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

AULA 2: 

 

Na aula anterior, reconhecemos que a linguagem infantil 
tem peculiaridades que podem ser exploradas pelos educadores 

o universo da linguagem constitui um grande instrumento 

linguagem, temos o desenho, que pode ser visto como meio 

expressar. 

do desenho.

acrescenta que:

os esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram 
conceitos verbais que comunicam somente os aspectos essenciais do objeto. 
Esses fatos nos fornecem os elementos para passarmos a interpretar o 

linguagem escrita. 

por meio de linhas, pontos e manchas, com 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3 

Podemos observar esse desenvolvimento da linguagem escrita por meio do desenho 

escolas tradicional
modelos) e da renovada 

possibilitadas pelo desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, perceptivo e social. Os estudos 

O desenho
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O desenho pode ser abordado em duas perspectivas: da  e da 

de imagens

como:

Garatuja

mar) originando planos em que os elementos da imagem se agrupam.

Realismo Visual

Naturalista

com maior proporcionalidade dos tamanhos (sobretudo das formas 

Est adua l de Ca m pinas

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

As imagens, como 

podem ser acessados 
em <http://www.
f a e . u n i c a m p . b r /
e t d / v i e w a r t i c l e .
php?id=346>.
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escassa sobre o desenho de portadores de necessidades especiais) registra muito poucos casos 

no mundo da fala) , ou gestuais (quando aponta para algum objeto ou pessoa ou quando pede 
algo). 

meio da imagem, direcionada pela leitura, a professora ou professor, como contadora ou contador 

recontar/recriar.

1. De acordo com a leitura desta aula, formule, com suas palavras, um conceito de desenho, de 
maneira a dialogar com os conceitos lidos.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

                 DESAFIOS
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

AULA 3: 

 

A linguagem tem um poder sem igual. Podemos 

comunidades virtuais, em casa, com o(a) namorado(a) 

Precisamos desenvolver formas de trabalhar com essa 

esta ideia:

encontra novas possibilidades de operar com a realidade.    

Essas novas possibilidades dizem respeito ao uso 
integrado de mais de uma linguagem ao mesmo tempo. 

a oralidade) em nome da primazia da escrita?  Perez (1993) 

em paralelo com a linguagem verbal, tanto na modalidade 
oral quanto na escrita.

Fonte: <http://www.fotosearch.com.br/
EYW163/eco_013/>.

Fonte: http://www.escolaterramater.
com.br/educainfanlinguagem.htm 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

desenho de objetos pendentes ou modelos.

Nesse sentido, a fala vai exercer papel 

realiza um desenho num grupo, junto aos seus 

 

Fonte: <http://petragaleria.wordpress.com/2007/11/26/
criancas-desenhando-children-drawing-2/>.
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podem causar grandes impactos.

construir outras possibilidades que inclusive se aproximem da sua realidade.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Fonte: <www.bbc.co.uk/.../mistermaker_slideshow4_385.jpg>.

A imagem refere-se a Mister Maker, personagem do canal Discovery Kids e cujo programa 

de atividades no site <http://www.discoverykidsbrasil.com/personagens/mistermaker/>

<http://www.youtube.com/results?search_query=Mister+Maker&search_type=&aq=f>
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

de usar?

Desenhos doces e brilhantes: Distribua um frasco pequeno de 

cristalizado.

Desenho com len t es de aum ent o
desenharem enquanto olham com uma lente de aumento (lupa, 

Picasso>.

Pintura divertida

escovas de lavar garrafas, escovas de dente e outros objetos comuns) 

diversos objetos como instrumentos para pintar. Comente sobre os 

Frottage

papel de desenho e esfregar um giz de cera deitado para criar um

desenhos, adicionando detalhes com giz de cera. Por exemplo: um 
losango torna-se uma pipa acrescentando uma linha; um quadrado 

grandes mestres da 
pintura moderna. Suas 
obras que distorcem 

de imagens seriam 
p a r t i c u l a r m e n t e 
interessantes para 

importante apresentar 
tais obras para as 

de preconceitos.

Auto-retrato: <http://
chora-que-logo-bebes.
blogspot.com/2004/10/

gnio-ou-seja-pablo-
picasso.html>.
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Festa de fantoches

rosto de fantoche. Mostre como colar os palitos para fazer hastes. Sugira que se dividam em pares 

Opa

Nom es sardentos

de furador de papel (ou confetes) para salpicar sobre a cartolina. Retire o excesso.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3
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                 DESAFIO

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3
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UNIDADE II

A HISTORICIDADE DA ESCRITA 

AULA 4: 

Georges Gusdorf 

humanas de forma decisiva. Goody (1987), por exemplo, trabalha 
a tecnologia do intelecto

italiano scritta e do latim scriptu

como documentos que podem ser acessados em qualquer momento que se deseje.

em seus corpos e no artesanato. Essas formas rudimentares atestam a permanente necessidade 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

discutiremos o 
importante conceito 
de Letramento e 

para o estudo da 
aprendizagem de 

dominam a tecnologia 
da escrita.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

no Egito, por volta de 3000 a.C., e na China, por volta de 1500 a.C., este 

  

de escrita . A seguir, temos a escrita < >, 

Escrita cuneiform e:

se empregavam diferentes sinais. Posteriormente, expandiu-se e 

 os objetos e ideias abstratas eram expressas por meio de imagens, utilizando-

papiro, que posteriormente ganhou a estrutura de 

Fonte: <http://aulete.
uol.com.br/ilustracoes/

IDEOGRAMA.jpg>.

representam conceitos 
que, vistos em grupo, 
representam as coisas 
e ideias. 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6 

Posteriormente, registra-se o fonetismo

alfabeto

 

Segundo Mary Kato (2002, p.13):

da fala, passando a ser um simbolismo de segunda ordem. Assim, a fala 

passando a ser composto por 26 letras (A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W  X Y Z). 

surgimento da imprensa

>, e para ter 
acesso a algum livro, era preciso pagar (e caro) para que um monge 
copista reproduzisse o texto, o que podia levar muito tempo. 

A <

de material escrito. Diante desse processo, na atualidade, pode-

bem retratada no livro 
O Nome da Rosa, de 
Umberto Eco, que 

Jean-Jacques Annaud.

Fonte: < http://conteudo.
imasters.uol.com.

br/12723/gutenberg-1.
jpg >.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

mesmas as nossas <formas de escritura>.

sociedade do capital se encontra.  

por meio da escrita. 

msn, skype, blogs, 
orkut ou outros canais 
que incluem a TV 
digital vem construindo 
formas cada vez mais 

escrita: veja a imagem 

Fonte: <http://eusoumarcoscastro.zip.net/img/conversa.jpg>.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

                 DESAFIOS
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 5: A FALA, A LEITURA E A ESCRITA NO CONTEXTO ESCOLAR

o clima que se cria em sala de aula. A leitura e a escrita 

dela para se expressar e se comunicar. 

  

social e escolar. Na tira a seguir, a personagem Mafalda faz uma ideia interessante sobre o que 
seja aprender a escrever: 

fortemente transformado quando aprendemos a escrever.
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esgotam na escola.

vive. Ela busca manipular a linguagem para se expressar em seu cotidiano. E, para isso, na 

complementares. Segundo Mary Kato (2002, p. 11):

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

no governo Fernando Henrique Cardoso e ampliado no 

Capa de livro de Graciliano Ramos, reeditado para a 

<http://www.graciliano.com.br/obras_alexandre.html>.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

estrutura da fala

falar certo

na escola o funcionamento da fala. 

ter sempre em mente o que pertence 

Assim, a aprendizagem dessas duas 

conhecermos pessoas que sabem 

bom desempenho quando precisam dar 
uma palestra ou uma entrevista. Luiz 

os colegas, estamos incentivando o agir por meio da linguagem. Segundo Teberosky (1997), a 

civilizado com essa 

(2001) mostra que isso 
se trata de um mito 
superado.

tomar cuidado com 
certos preconceitos 
em torno da fala. O 

aprendizagem, mas 

os estudos de Cagliari 

das palavras, pois se 
baseiam na fala para 

deve ser criticada por 
isso, pois faz parte da 
aprendizagem deste 

da escrita. 
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> que podem ser trabalhados nessa 

Outdoor

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

textuais, retome o 
Trilhas do Aprendente 

I n s t r u m e n t a l , 

Fonte: <http://entrepalavrasegiz.blogspot.com/>.

ministradas devem ser consideradas 
como ponto de partida para outras trilhas 

artigos bem interessantes no livro 
e Escrita. Neste momento, indicamos para a sua leitura 
e aprofundamento o artigo Let ram ento e Diversidade 
Textual

a 29 do livro.

                 DESAFIOS
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 6: 

 

a leitura. Por exemplo, quando os pais lhe contam 

outdoors ou letreiros de 

>. Acreditamos 
que esse conhecimento pode proporcionar uma melhor 

de ler e escrever. Foto: arquivo pessoal
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repetir modelos, mecanicamente.

haveria mais necessidade de se desenvolverem habilidades orais, mas que, quando uma pessoa 

de decorar.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

regularidades (ou 

de explicar a estrutura da linguagem. Essa nova perspectiva se deu 
com os estudos de < > e Ana Teberosky, ancoradas 

conhecimento. Para Ferreiro e Teberosky (2000, p. 29), o pequeno 
aprendente 

ao mesmo tempo que organiza seu mundo. 

que representa, para que serve. 

evidenciar que:

A estudiosa argentina 

que revolucionou a 

XX:

Fonte: <http://antigo.
r e v i s t a e s c o l a . a b r i l .
c o m . b r / e d i c o e s /
E s p _ 0 2 2 / a b e r t o /
estudiosa-revolucionou-
alfabetizacao-349620.
shtml>.
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do seu desenho.

pelos adultos.

varia dependendo do contato que o aprendente tem com a escrita, em suas mais diversas 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 2000, p. 219). 

para representar o que quer. Por isso, 
acredita que uma palavra deva ser escrita 

escrita com poucos e pequenos sinais, uma 

se a seguir:

partes iguais.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Fonte: <http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/
volumes/32/htm/comunica/cc086_arquivos/image002.jpg>.
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Portanto:

da escrita, tais como: 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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a partir disso.

1.

2.

3.

< >, sucesso na TV Cultura. Trata-se de 

oportunamente aberto no Moodle.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

                 DESAFIOS

Fonte: <http://i.s8.com.
b r / i m a g e s / d v d s / c o v e r /
img1/1019931_4.jpg>.

Caros aprendentes, neste componente curricular, 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

UNIDADE III

O LETRAMENTO: ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA

AULA 7: 

  

da humanidade, quais sejam, da universalidade e 

 

letramento

disso.

literacy, que, em Portugal, foi traduzido para literacia. Mas, para falarmos 

isso, o termo analfabetismo alfabetismo 
ou letramento

surgimento do termo letramento.
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povo brasileiro soubesse ler e escrever. A sociedade globalizada e em 

inseridos numa sociedade intensamente letrada, em que o uso social 

de letramento e que, portanto, neste momento da nossa sociedade, 

essas formas letradas se <manifestam>? Magda Soares (2002, 

letramento, 
letrada.

letramento, 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

A esse respeito, vamos 

Daldry, baseado no 
romance de Bernard 

desta aula.

Fonte: <http://portamalas.
wordpress.com/2009/07/28/

o-leitor-e-o-escritor/>.
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de professores para atuarem nessa realidade.

  

Os estudos que tratam do letramento 

lugar social em que os sujeitos produzem 
seus discursos. Nesse sentido, a escola de 

e valorizados, visto que a aprendizagem que 

posta no eixo de um 

faz da oralidade.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Fonte: <http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticia.
php?idnoticia=4312>.
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relacionem oralidade e letramento.

  

Compreendemos, portanto, que o planejamento de atividades 

esses sujeitos.

de instrumentos comuns, <como o texto, por exemplo>. O trabalho 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

horta; experimentos 

esportes etc. podem 
ser consideradas como 

letramento.
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encontrar eco na sociedade;

um parceiroeducador;

 

1.

2.

apresentadas.

3. O Leitor

coletivamente.   

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

                 DESAFIOS
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

AULA 8: A LEITURA E OS SIGNIFICADOS DO LETRAMENTO

brinquedo e que, movido pela leitura, movimenta a mente humana para lugares e descobertas 

passa por ela. Ocorre que nem todas as pessoas se inserem no mundo da leitura por processos 
prazerosos.

exercita o prazer com o livro por meio da escuta das obras que as pessoas leem para ela, sendo 
esse o grande fato que a humanizava, ainda que respondesse por um crime hediondo, e que 
servia de elo que a unia ao homem que a amava. Pelo exemplo desta obra, o letramento assumiu 

o destino das personagens.

aqui defendida. <Paulo Freire> (1996), 
a quem se deve muito o conceito de 

deve consistir na aprendizagem do ato 
de ler num sentido amplo, em que a 
<leitura do mundo> precede a leitura 

concretizar uma pedagogia da leitura 
que seja efetiva e prazerosa.

Fonte: <http://clinicadotexto.
blogspot.com/>.

A esse respeito, vale 
A 

de Ler ver im agem 
), 

em que o mestre 
resgata suas ideias 
centrais, algumas de 

destaca a proposta de 

populares, o que pode 
ser um grande passo 

de letramento.
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partilham umas com as outras as suas formas de ler, incluindo 

a teoria de Bakhtin (retome a primeira aula de nosso componente 

, em que os sentidos constroem-se coletivamente, por 

palavra-chave, tanto para Paulo Freire quanto para Bakhtin, o termo 

 

pelas pessoas?

aprendentes?

infantil e quando deixamos que essa natureza se manifeste.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Fonte: <http://www.
paulofreire.org/twiki/

pub/Publicacoes/
PublicacaoIt0054/

Importancia_ato_ler.jpg>.
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(1998) orienta que, diferentemente 
das bibliotecas para adultos, 

<almofadas

como revistas em quadrinhos, 
livros para colorir, desenhos de 

brinquedos etc.

praticada.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Fonte: <http://www.imagem.ufrj.br/
thumbnails/4/5282.jpg>.

Este nos parece um 

sentado em cadeiras 
com o livro sobre a 

de leitura prazerosa. 

prefere.
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obras, seu gosto tende a se cristalizar, sendo, portanto, essencial oferecer diversidade aos olhos 
e aos ouvidos infantis.

 

Em se tratando de linguagem escrita, essa diversidade deve 

bom saborear e detectar tanta coisa que nos cerca este instrumento 

contadora(a) 

cada fala, cada gesto, cada objeto que se apresenta. E elas imaginam 

 

Assim, a <lit eratura infant il

 

Assim, acreditamos que o universo fascinante da leitura vai 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III
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A cantora e contadora 

www.youtube.com/ 
watch?v=9NrOMDp1F
SU>.

Fonte: <http://www.tce.
rj.gov.br/eccpc/2006_3/fotos/

bia-bedran.gif>.

devem estar tendo 

no componente 
curricular Literatura 
Infantil, que consta 
deste marco. 

aproximar diretamente 
com os textos, para 

de perto.



291

  

uma leitura dessas imagens. Procure ainda imaginar como as 

(para enviar por meio do moodle) uma atividade de Letramento 
para a sala de aula, que envolva as linguagens visual e verbal 
(oral ou escrita). 

arquivos/pdf/eduinf/revcrian40.pdf>, no CD do Aprendente 

metodologia dessa atividade, listando os passos de seu trabalho. No Moodle, disponibilizaremos 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III
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                 DESAFIOS

Fonte: <http://praxispopular.
blogspot.com/2008/11/quer-

conhecer-assentamento-e.html>.

os seus olhares para a realidade em volta. Acreditamos que isso seja mais importante 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III
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AULA 9: PROPOSTAS DE TRABALHO COM A LINGUAGEM E A LEITURA  

A imagem que abre esta aula, intitulada O Primeiro Impulso da Virtude Guerreira, de Jean-

precisou da escola para brincar.
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de brincar.

Linguagem, ludicidade e criatividade

escrita.

faz-de-conta, por 
exemplo, um menino quer ser o comandante numa brincadeira de guerra (como ilustrado na obra 

ser simulada. Um menino que imita o Hulk, por exemplo, provavelmente, vai tentar engrossar a 

 

cantigas de 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III
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Roda, de Milton da Costa. 
Fonte: ROSA, Nereide Schilaro 
Santa. Brinquedos e Brincadeiras. 



Trilhas do Aprendente, Vol. 6 - 

294

roda movimentos conjuntos>. 

 

Jogos mentais, como dica, proporcionam, 

como a-do-le-ta e 

fonemas. 

Na hora da leitura, podem ser vividas muitas possibilidades diferentes. Por exemplo:

assim, a oralidade;

que ouviram;

de revistas ou de tecidos antigos para, durante o manuseio 

adesiva ou velcro. Assim, tematicamente, pode-se trabalhar 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Olha palma, palma, 
palma

Olha roda, roda, roda

Pode-se brincar uma 
cantiga com essa sem 
o corpo?

Fonte: SANTOS, Santa Marli Pires 
dos. Brinquedoteca: Sucata Vira 
Brinquedo. Porto Alegre: Artes 
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scanner

para cada aprendente.

um < >, ou seja, um painel com 26 bolsos, 

sempre vinculando imagens de objetos, seres e personagens 

bingo de let ras
possui uma cartela com 8 a 12 letras soltas e o(a) professor(a) vai chamando aleatoriamente 

, que consiste num jogo de cartelas 

os participantes as cartelas com os nomes e dispor no centro da roda, empilhadas para baixo, as 

cuidado de confeccionar as cartelas com o volume das imagens (ou mesmo trocando a cartela 

muito por fazer, encerramos mais esta conversa. Acreditamos que a linguagem pode construir 

para o planejamento de atividades. Quando nos permitimos a isso, muito criamos. Os RCNEI, 

linguagem:

1998). 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III
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Fonte: SANTOS, Santa Marli Pires 
dos. Brinquedoteca: Sucata Vira 
Brinquedo. Porto Alegre: Artes 
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

                 DESAFIO

 

Caros aprendentes, procuramos expor aqui, 

vivo e crescente.


