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Habilidades
FOCO

 (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com entonação 
adequada e observando as rimas;

 (EF01LP16) Ler e compreender, em cola-
boração com os colegas e com a ajuda do 
professor, quadras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade;

 (Contida em EF12LP07) Apreciar poemas 
e outros textos versificados, observando 
rimas, sonoridades, jogo de palavras, re-
conhecendo seu pertencimento ao mundo 
imaginário e sua dimensão de encanta-
mento, jogo e fruição;

 (EF01LP18) Registrar, em colaboração 
com os colegas e com ajuda do professor, 
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto.

 (EF12LP01) Ler palavras novas com 
precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler global-
mente, por memorização;

 (EF01LP02) Escrever, espontaneamente 
ou por ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas que 
representem fonemas;

 (EF01LP12) Reconhecer a separação 
das palavras, na escrita, por espaços em 
branco.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Compreensão em leitura. Estrutura com-
posicional do texto. Estratégia de leitura. 
Construção do sistema alfabético.
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LP
Anos Iniciais 1º Ano

X Encontro de Formação de Professores 
Leitura te Interpretação de Texto: Parlendas

Ponto de
PARTIDA

DESDE QUE VOCÊ “ERA PEQUENININHO DO TAMANHO DE UM BOTÃO”, OUVIA E AINDA OUVE — E CANTA, RECI-
TA — CANTIGAS E POEMAS BEM CONHECIDOS.

VAMOS VER SE ISSO É MESMO VERDADE? O PROFESSOR VAI PASSAR UM VÍDEO PARA A TURMA. ACOMPA-
NHE!

Palavra Cantada (Pot Pourri – Parlendas): Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs. Acesso em: mar. 2020

E ENTÃO, GOSTOU? JÁ CONHECIA TODAS AS MÚSICAS? ENQUANTO ASSISTIA AO VÍDEO, VOCÊ CANTOU JUN-
TO? E OS COLEGAS, TAMBÉM CANTARAM?



4 Social

Ponto de
PARTIDA

A expressão “aprender brincando” parece um clichê; no entanto, é exatamente o que o trabalho com as parlendas faz. É 
muito importante que não se esqueça de valorizar a ludicidade das parlendas, com o intuito de evitar que tal manifestação 
folclórica deixe o cunho de “poesia-brincadeira” e passe a constituir mero material didático, passando a ser considerado 
somente como parte dos estudos pelos alunos, e não como um autêntico jogo com a linguagem.

Em sua prática pedagógica, professor, procure “enxergar” preocupar-se mais com o ritmo e a musicalidade do que com a 
linguagem e a informação. As parlendas, se trabalhadas adequadamente, desenvolvem também a criatividade dos alunos.

Isso porque (CASCUDO, 2001)1  o texto verbal é construído a partir de uma série de imagens associadas que, apesar de não 
possuírem uma lógica explícita, apresentam, muitas vezes, uma lógica infantil diferente, por assim dizer, da lógica adulta. 
Geralmente, as imagens evocadas pelas parlendas envolvem elementos simples do universo infantil e da natureza, permitin-
do, dessa forma, a exploração do raciocínio, a memorização, o entendimento e a descoberta do mundo, além de uma breve 
introdução ao vasto universo da literatura.

  1SOARES, Mariana S. A parlenda e o lúdico na escola. Disponível em: file:///C:/
Users/Sol/Downloads/1740-6182-5-PB%20(1).pdf. Acesso em: abril 2020.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

ACOMPANHE, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DO TEXTO A SEGUIR. SERÁ QUE VOCÊ JÁ O 
CONHECE?

LETRAS. Disponível em: https://www.letras.mus.br/temas-infantis/782539/. 
Acesso em: mar. 2020

ESCRAVOS DE JÓ

ESCRAVOS DE JÓ

JOGAVAM CAXANGÁ

TIRA, PÕE

DEIXA FICAR

GUERREIROS COM GUERREIROS

FAZEM ZIGUE-ZIGUE-ZÁ

GUERREIROS COM GUERREIROS

FAZEM ZIGUE-ZIGUE-ZÁ
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Atividade 1

Depois da brincadeira de memorização da letra, pode-se sugerir que os alunos brinquem. Sentados no chão, formando uma 
roda, eles devem passar o objeto que têm em mãos para o vizinho à direita e receber, com a esquerda, o objeto da criança à 
esquerda. Aparentemente muito simples, essa brincadeira é desafiadora, envolve ritmo; lateralidade; atenção e foco; controle 
de impulsos; memória auditiva de curto prazo. Não à toa, muitas vezes os participantes se perdem nos comandos, ou não 
seguem o ritmo da música.

Instruções para brincar: 

Escravos de Jó jogavam caxangá (cada criança passa o objeto para a criança à sua direita. Lembre-se: realizando o movi-
mento no chão, com o objeto à frente do corpo, fica mais fácil manter o ritmo)

 Tira, (erguer o objeto)

 põe, (pôr o objeto no chão)

 deixa ficar (as crianças dão as mãos)

 Guerreiros com guerreiros (voltar a passar o objeto para a criança à direita)

 fazem zigue, (colocar o objeto à frente do corpo à direita, sem soltar)

 zigue, (colocar o objeto à frente do corpo à esquerda, sem soltar) 

 zá (colocar o objeto à frente do corpo à direita)

 [Repetir: “Guerreiros com guerreiros”…]

Disponível em: http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/10-brincadeiras-
antigas-para-resgatar-imediatamente/. Acesso em: abril 2020. Adaptado.

Confira em Mapa do Brincar outras tantas brincadeiras para envolver e divertir os pequenos.

Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/roda/562-
escravos-de-jo. Acesso em: mar. 2020.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

 VEJA AS IMAGENS ABAIXO. DEPOIS, ESCREVA AS PALAVRAS QUE O PROFESSOR VAI DITAR.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Atividade 2

Assim como em outros Passaportes Didáticos dirigidos ao 1º ano, este também traz a leitura e escrita de listas, conside-
rando-se que “as listas são modelos estáveis de escritas. Isso quer dizer que, sempre que necessário, as crianças podem 
recorrer a elas para escrever outras palavras”. Lendo e escrevendo, o aluno estará em constante reflexão sobre o sistema de 
escrita alfabética. Vale lembrar, também, que as palavras de uma lista não devem ser escolhidas aleatoriamente, elas estão 
sempre relacionadas a um tema, cujas palavras estão no mesmo campo semântico.

Conduza a atividade de forma a levar o aluno ao reconhecimento das letras, à quantidade de letras, à posição das letras em 
cada palavra. Provavelmente, algumas das palavras já fazem parte do repertório do aluno.

Professor, embora as comandas das atividades estejam, em geral, dirigidas a um aluno, é fundamental que as propostas 
sejam realizadas em duplas, trios ou pequenos grupos, de acordo com os objetivos de cada uma delas e/ou de suas inten-
ções de ensino. Para constituir tais grupos, considere os níveis de escrita dos alunos, condição para que a interação permita 
a troca e o aprendizado esperado, organizando-os por níveis próximos quando em duplas e/ou trios, e por diferentes níveis 
nos pequenos agrupamentos. Ao preparar as aulas, outras possibilidades de atividades e de reflexão sobre a língua escrita 
poderão ser propostas por você, aproveitando os mesmos exercícios.

Os nomes das flores são, respectivamente, ROSA, MARGARIDA, CRAVO, TULIPA, ALECRIM. A última – alecrim – fará parte 
da próxima atividade.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

VAMOS ASSISTIR A OUTRO VÍDEO? DE NOVO VOCÊ DEVE TENTAR MEMORIZAR A LETRA. SERÁ QUE CONSE-
GUE?

PALAVRA CANTADA, Alecrim. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=P7Fb3myaz9g. Acesso em: mar. 2020.
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AGORA LEIA OUTRO TEXTO. DEPOIS, VOCÊ, SEUS COLEGAS E O PROFESSOR VÃO CONVERSAR SOBRE ELE.

CADÊ?

CADÊ O TOICINHO DAQUI?

O GATO COMEU

CADÊ O GATO?

FOI PRO MATO

CADÊ O MATO?

O FOGO QUEIMOU

CADÊ O FOGO?

A ÁGUA APAGOU

CADÊ A ÁGUA?

O BOI BEBEU

CADÊ O BOI?

FOI PUXAR TRIGO

CADÊ O TRIGO?

A GALINHA COMEU

CADÊ A GALINHA?

FOI BOTAR OVO

CADÊ O OVO?

O PADRE CHUPOU

CADÊ O PADRE?

FOI REZAR A MISSA

POR ONDE É O CAMINHO DA MISSA?

POR AQUI...POR AQUI...POR AQUI

LETRAS. Disponível em:  https://www.letras.mus.br/cantigas-
populares/989738/. Acesso em: mar. 2020.

AGORA, INDIVIDUALMENTE, A TURMA VAI ILUSTRAR O TEXTO. ESSA É UMA OUTRA FORMA DE EXPRESSAR 
SENTIMENTOS E SENSAÇÕES QUE ELE DESPERTOU EM VOCÊS.
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Atividade 3

Assim como no Ponto de Partida, o aluno será convidado a assistir a mais um vídeo. Depois da brincadeira de memorização 
da letra, você pode sugerir que os alunos cantem e comentem.

Chame a atenção dos pequenos para a ilustração, cuja base é o desenho. Depois, com a letra em mãos, eles podem ilustrá-
-lo, orientando-se pela compreensão que tiveram da música.

Letra

Alecrim, alecrim dourado

Que nasceu no campo

sem ser semeado 

Foi meu amor

que me disse assim

Que a flor do campo

era é o alecrim

Foi meu amor

que me disse assim

Que a flor do campo

é o alecrim...

LETRAS. Disponível em: https://www.letras.mus.br/galinha-
pintadinha/1428335/. Acesso em: mar. 2020.

Além da ilustração, é possível, de acordo com perfil da classe, a escrita de algumas palavras, explorando as rimas, por exem-
plo: semeado/dourado, assim/alecrim...

Em Cadê?, o objetivo da leitura é oportunizar ao aluno demonstrar a compreensão do texto por meio de um desenho. Sua 
compreensão pode ser expressa em fragmentos do texto: destaque apenas para um elemento, como gato, boi, galinha; 
apresentação da sequência dos acontecimentos etc.

Pode-se, ainda, usar o texto para atividades de escrita, a fim de explorar as habilidades foco: (EF01LP02) e (EF01LP12).

Orientação ao
PROFESSOR



10 Social

Atividade 4

CADÊ A PALAVRA QUE ESTAVA AQUI? NÃO FOI O GATO QUE COMEU! VAMOS BRINCAR DE FORMAR PALA-
VRAS?

G A T O

A O

A O

A O

A O
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VAMOS CONTINUAR A BRINCADEIRA? AGORA VAI FICAR MAIS DIFÍCIL. É PRECISO FAZER COM ATENÇÃO!

A TAREFA DA DUPLA É DESCOBRIR OS NOMES “ESCONDIDOS” NA LISTA DE NOMES DE MENINAS.

ATENÇÃO! USEM O ALFABETO MÓVEL PARA MONTAR AS PALAVRAS ANTES DE ESCREVÊ-LAS NO QUADRO.

NOMES 1 2

MARIANA MARIA ANA

CATARINA

GIOVANA

MARINA

ALESSANDRA
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Atividade 4

Como já é de conhecimento, os jogos são importantes recursos didáticos para a aprendizagem do sistema de escrita alfabé-
tica, uma vez que o “brincar com a língua” faz parte das atividades que os alunos realizam fora da escola, desde muito cedo.

Na alfabetização, os jogos auxiliam os alunos a refletir sobre o sistema de escrita alfabética. Ao utilizar o jogo, os alunos 
mobilizam saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se apro-
priando de novos conhecimentos nessa área.

Nesse sentido, a Atividade 5 propõe uma dinâmica, com o uso do alfabeto móvel, que oportuniza ao aluno:

 participar de interações orais em sala de aula;

 compreender que palavras diferentes compartilham certas letras;

 perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras;

 identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas;

 perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas;

 dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras.

Por fim, o objetivo é realização de uma atividade que propicie a reflexão fonológica no processo de alfabetização. Portanto, 
faz-se necessário compreender que a consciência fonológica não se restringe à noção de consciência fonêmica, mas de um 
olhar amplo que diz respeito à reflexão consciente sobre a linguagem, envolvendo palavras, partes das palavras, sentenças, 
características e finalidades dos textos, bem como as intenções dos que estão se comunicando oralmente ou por escrito. 
Quando reflete sobre os segmentos das palavras, a pessoa está pondo em ação a consciência fonológica.

NOMES 1 2

MARIANA MARIA ANA

CATARINA CARINA CATIA

GIOVANA ANA VÂNIA

MARINA MARA MARIA

ALESSANDRA SANDRA SARA

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

ACOMPANHE, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DE OUTRO TEXTO. DEPOIS, EM DUPLA, SIGA 
AS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A ATIVIDADE.

JOGOS DA ESCOLA. Disponível em: https://www.jogosdaescola.com.br/
parlenda-do-sapo/. Acesso em: mar. 2020.

O SAPO

OLHA O SAPO

DENTRO DO SACO

E O SACO

COM O SAPO DENTRO.

O SAPO BATENDO PAPO

E O PAPO DO SAPO

SOLTANDO VENTO.

1) VOCÊ JÁ MEMORIZOU O TEXTO? PODE RECITÁ-LO PARA A TURMA, SEM ENROLAR A LÍNGUA? ENTÃO, VAMOS 
LÁ!

2) OBSERVE AS IMAGENS.
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AGORA, COPIE NA LINHA ABAIXO DE CADA IMAGEM A FRASE DO TEXTO QUE COMBINA COM ELA.

3) LEIA AS PALAVRAS.

SAPO  SACO  PAPO

a) QUAIS LETRAS APARECEM NAS 3 PALAVRAS?

b) QUAL LETRA APARECE APENAS NA PALAVRA SACO?

c) QUAL LETRA APARECE NO INÍCIO DA PALAVRA PAPO E TAMBÉM APARECE NA PALAVRA SAPO?

d) O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ SUBSTITUI A LETRA P POR C NA PALAVRA SAPO?

e) LEIA NOVAMENTE A PALAVRA PAPO. COM AS LETRAS A E O , É POSSÍVEL ESCREVER SAPO E SACO. E 
TAMBÉM...

Atividade 5

Para a Atividade 5, valem as orientações da atividade anterior...

Como já é de conhecimento, os jogos são importantes recursos didáticos para a aprendizagem do sistema de escrita alfabé-
tica, uma vez que o “brincar com a língua” faz parte das atividades que o aluno, desde muito cedo, já realiza fora da escola.

Na alfabetização, os jogos auxiliam os alunos refletir sobre sistema de escrita alfabética. Ao utilizar o jogo, os alunos mobili-
zam saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se apropriando de 
novos conhecimentos nessa área.

Nesse sentido, a Atividade 5 propõe uma dinâmica, com o uso do alfabeto móvel, que oportuniza ao aluno:

 participar de interações orais em sala de aula;

 compreender que palavras diferentes compartilham certas letras;

 perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras;

 identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas;

 perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas;

 dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras.

Orientação ao
PROFESSOR


