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Habilidades
FOCO

• (EF01LP17) Planejar e produzir, em co-
laboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos 
ou ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto/ finalidade do 
texto.

• (EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, regras, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos 
ou ilustrações (digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de 
cada um desses gêneros. 

Habilidades
RELACIONADAS

 

•   (EF01LP01) Reconhecer que textos são 
lidos e escritos da esquerda para a direita 
e de cima para baixo da página.

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

•   (EF01LP03) Observar escritas convencio-
nais, comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.

•   (EF01LP05) Reconhecer o sistema de 
escrita alfabética como representação dos 
sons da fala. 

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Leitura colaborativa/Formas de composição 
da narrativa

Situação
DIDÁTICA

 

 Mobilização de conhecimentos a respeito 
de Brincadeiras, por meio de uma roda de 
conversa, na qual os alunos dirão as que 
mais agradam, as que seus pais também 
brincavam etc.

 Leitura de gravuras que mostram brinca-
deiras infantis, escrita de lista dos nomes 
dessas brincadeiras, seguida de revisão.

 Leitura de fotos de crianças brincando, pro-
dução de legendas e revisão da escrita.

 RECURSO(S)  

Textos impressos e/ou projetados em data 
show.
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LP
Anos Iniciais 1º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

Com certeza você gosta de brincar, afinal, todas as crianças adoram, não é verdade? Seu professor organizará 
uma roda de conversa para que todos possam falar sobre brincadeiras. Participe, pois sua opinião é sempre impor-
tante!

 Há quem diga que brincar é o ‘trabalho’ da infância! Você concorda? Por quê?

 O que significa brincar para você? Quais são suas brincadeiras preferidas?

 Você percebe semelhanças e diferenças nas brincadeiras prediletas das meninas e dos meninos? Quais? Sabe 
dizer por que elas existem?

 Existe alguma brincadeira com a qual você não brincaria? Por quê?

 Você sabe do que brincavam seus pais quando eles eram crianças? De quais brincadeiras deles você também 
gosta e brinca ainda hoje?

 Você acha que tem uma idade em que devemos parar de brincar? Por quê?



4 Social

Atividade 1

Você vai observar algumas pinturas em que estão retratadas brincadeiras. Junto com seus colegas e profes-
sor(a), descubra o nome de cada uma e explique como se brinca as que você conhece. Depois, o(a) professor(a) fará 
um ditado com o nome de algumas dessas brincadeiras.
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Atividade 2

Agora é hora de analisar algumas fotos de crianças e, juntamente com o(a) professor(a) e colegas, planejar o 
texto que servirá de legenda para cada uma. Então, atenção!



6 Social

Orientações ao professor

Introdução

A alfabetização, esperada, segundo a BNCC, para que ocorra nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, é um 
processo bastante complexo que se dá, tanto para a criança quanto para o adulto não alfabetizado, por etapas, ou, 
segundo Emília Ferreiro, pela conquista de níveis de conhecimentos cada vez mais elaborados sobre o sistema de 
escrita – pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico-alfabético e alfabético. Nesses 
níveis, aprendizagens nunca antes imaginadas como necessárias têm, agora, importância, e precisam ser considera-
das pelo professor quando planeja suas intenções/ações educativas. É o caso, por exemplo, dentre outras, de levar o 
aluno a: diferenciar desenhos/grafismos de grafemas/letras; apropriar-se de todo o alfabeto de sua língua a ser apre-
sentado de início e integralmente a ele; fazer leitura “incidental” (reconhecimento total de palavras/logomarcas) que 
constituirão banco de escritas estáveis, memorizadas, para apoiar as reflexões sobre o sistema e, ainda, contribuir 
para a fluência na leitura. Essas aprendizagens antecedem aquelas relacionadas à construção da relação fonema/
grafema, à percepção de como os sons são representados na escrita, à percepção de que a sílaba é uma variedade 
da representação fonema/grafema etc. Somente depois de o aluno reconstruir o sistema de escrita alfabético de 
nossa língua – sistema esse que foi socialmente construído – é que terá condições de, proveitosamente, refletir so-
bre a ortografização – processo mais longo que o anterior e também fruto de muitos acordos/convenções sociais – 
reconhecendo as poucas regularidades e as inúmeras irregularidades do sistema de escrita do Português do Brasil. 
Diante disso, também é preciso que se faça uma seleção adequada de gêneros textuais a serem explorados, sempre, 
em atividades de leitura, de escrita e de produção oral.

 Para aprimorar os conhecimentos, propomos a leitura do item 4.1.1.1. da BNCC – Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental – Anos iniciais: Práticas de Linguagem, objetos de conhecimento e habilidades – Item: O processo de 
Alfabetização.

Ponto de partida

 A conversa proposta visa a permitir que os alunos reflitam sobre brincadeiras, foco de muitas de suas ações. As 
questões propostas não devem engessar a espontaneidade nem do(a) professor(a), nem do grupo, mas servirem de 
guia para uma troca fluída de experiências e opiniões.

Muitos estudiosos da infância utilizam a expressão ‘trabalho da infância’, relacionada ao brincar como direito de toda 
a criança, ou seja, é de brincadeiras que ela deve se ocupar! Também consideramos importante que os alunos falem 
de suas preferências em termos de brincadeiras – momento em que se pode saber sobre a qualidade do brincar 
deles e sobre o uso, exagerado ou não, de tecnologia em seus momentos de lazer (o que, sabemos, traz um prejuízo 
grande no desenvolvimento dos pequenos) – e que, apesar de socialmente elas estarem agrupadas em ‘de meninas’ 
e ‘de meninos’, poderem compreender que essa divisão, em muitas situações, já não é levada em conta nos dias 
atuais. Comparar as brincadeiras dos pais com as das crianças também pode trazer para a conversa as conside-
radas folclóricas ou tradicionais que nunca desaparecem e agradam sempre. Finalmente, refletir sobre o fato de 
que podemos brincar em qualquer idade porque essa é uma atividade que ativa a felicidade e o prazer, pode auxiliar 
muitas crianças a se desinibirem nos momentos de descontração e lazer.

As pinturas de Ivan Cruz, usadas no Passaporte Didático, podem ser encontradas em https://www.ivancruz.com.br/
galeria.

Atividade 1

Nessa atividade serão trabalhadas as habilidades foco (EF01LP17) e (EF01LP20), e as relacionadas (EF01LP01), 
(EF01LP02), (EF01LP03) e (EF01LP05) todas importantes porque representam as maiores dificuldades apresen-
tadas pelos alunos na avaliação externa. Essencialmente, o aluno deve produzir lista considerando sua forma de 
composição e utilizando a escrita alfabética. Também deve ser capaz de comparar suas escritas às convencionais, 
percebendo semelhanças e diferenças e revendo-as quando necessário.
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Aqui propõe-se que, primeiro, os alunos façam uma leitura das gravuras; depois, escrevam uma lista (ditada) com os 
nomes de algumas brincadeiras. O professor pode fazer uso de diferentes estratégias para encaminhar a leitura das 
imagens: conduzir desde o início o processo de leitura delas ou, primeiro, organizar os alunos em duplas para que, 
observando-as, procurem respostas para algumas perguntas antecipadamente colocadas. Exemplos de questões: 
das brincadeiras retratadas a) quais podem ser brincadas sem a companhia de outra criança/pessoa?; b) quais, ne-
cessariamente, precisam de outra criança/pessoa?; c) quais podem ser brincadas em espaços pequenos?; d) quais, 
necessariamente, precisam de espaços maiores?; e) alguma brincadeira precisa de uma atenção especial de quem 
está brincando? Que tipo de atenção? Por quê? Ao optar pela segunda estratégia, num momento coletivo poste-
rior, ouvir todas as duplas e organizar uma síntese oral do que foi percebido. Também pode dirigir ao grupo outras 
questões, retomando a conversa do Ponto de Partida e ampliando-a: a) quais dessas brincadeiras vocês costumam 
brincar?; b) alguma já era brincada por seus pais?; c) quais brincadeiras dependem de regras?; d) quantas brincadei-
ras podem ser acompanhadas de música/recitação?; e) quais brincadeiras possuem objetos que podemos confec-
cionar? Em seguida, é importante conversar a respeito dos nomes das brincadeiras, que, em outro momento, serão 
ditados numa lista aos alunos: bolha de sabão, amarelinha, ciranda (ou brincadeira de roda), peteca, pipa (ou papa-
gaio de papel, pandorga, raia), bafo, pular corda, patinete, ioiô, bolinha de gude (ou burca, burquinha, entre outros), 
telefone com fio, bambolê.  Durante o ditado (que pode ser produzido individualmente ou em duplas, de acordo com 
a intenção educativa do professor), pode-se chamar a atenção para o fato de se ditar nomes de 1, 2 ou 3 palavras, 
de modo que os alunos já se organizem para separar as palavras. Sempre é importante realizar uma revisão coletiva 
das escritas solicitadas. Atividades adicionais podem ser propostas: brincar cada brincadeira; produzir ‘instrumentos’ 
que permitem a brincadeira; expor os brinquedos criados/produzidos juntamente com regras de algumas brincadei-
ras etc. 

Atividade 2 

Nesta  proposta, as mesmas habilidades da Atividade 1 serão alvo de desenvolvimento, somente que aplicadas, ago-
ra, a outro gênero de texto – desta vez legenda de foto – cuja estrutura se assemelha a uma frase curta e objetiva 
– não pontuada no final – sobre o que ‘diz a foto’, descrevendo-a e adicionando a ela alguma informação. Antes, con-
tudo, o(a) professor(a) deve conduzir coletivamente a leitura das fotos propostas, levando os alunos a perceberem 
detalhes importantes, a saber: todas as fotos, por apresentarem novas brincadeiras em relação às já observadas e/
ou rememoradas, ampliam as reflexões feitas anteriormente; cinco delas foram feitas em espaço externo e amplo, 
possivelmente um parque e retratam brincadeiras de movimento – um jogo com bola (futebol), uma corrida, um 
grupo de cabo de guerra, esconde-esconde e pernas de lata; a última foto mostra duas crianças em espaço interno, 
trabalhando na montagem de um quebra-cabeça em atitude de maior concentração. Obviamente o(a) professor(a) 
poderá optar por ampliar o repertório de fotos a serem analisadas e/ou até mesmo substituí-las, dependendo de 
suas intenções educativas. Depois dessa atividade, seria interessante que as crianças tivessem acesso a jornais e 
revistas (especialmente os apropriados ao público infantil), para observarem em que contextos as fotos são apre-
sentadas e se têm um texto que as acompanha. Com auxílio do professor, lendo tais textos e observando as fotos, 
os alunos poderão compreender a composição de uma legenda de foto e qual seu conteúdo principal. A título de 
exemplo, nas legendas a seguir, pode-se observar: na primeira, somente uma descrição do que a foto mostra e o seu 
autor; na segunda, o que se vê na foto não está descrito (ciranda), embora as palavras Escolas Rurais, alunos e pais 
nos remetam a particularidades da imagem – de acréscimo informam sobre um programa educativo; na terceira, 
além da descrição do que se observa na foto, outras informações são acrescentadas a ela pela legenda (nome do 
colégio, turma do 1º ano, projeto de resgate de brincadeiras, origem da foto).



8 Social

Crianças brincam de dança das cadeiras (Foto: Andréia Machado/G1)

Atividade do programa Escolas Rurais Conectadas mobiliza alunos,
pais e toda a comunidade de Vitória de Santo Antão (PE)

No Colégio Positivo - Jardim Ambiental, a turma do 1º ano do ensino 
fundamental  participou de um projeto de resgate de brincadeiras 

antigas, como a do lenço
Foto: Divulgação Colégio Positivo - Jardim Ambiental
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Para a escrita das legendas, dependendo da autonomia dos alunos para registrarem suas ideias, o(a) professor(a) 
poderá optar por organizá-los individualmente, em duplas e/ou trios, ou, ainda, conduzir uma conversa na qual, 
coletivamente, decidem sobre a legenda de cada foto (registrada pelo(a) professor(a) sem que as crianças vejam o 
registro) que será ditada pelo professor. A escrita, nesse último caso, também poderá ser realizada em duplas e/ou 
trios de alunos para que confrontem suas próprias ideias de como são grafadas as palavras ditadas. No momento 
de revisão, alunos acompanham a escrita das legendas pelo(a) professor(a) na lousa e comparam com as suas, 
ocasião em que fazem as devidas correções.

Para atender às necessidades de crianças que apresentem alguma deficiência, sempre é importante aten-
tarmos para as estratégias que melhor as incluam no grupo: a formação de duplas e/ou trios para a reali-
zação de leituras/escritas podem ajudar aos que aprendem mais lentamente; as atividades orais coletivas, 
especialmente em leitura de imagens, podem favorecer os que têm dificuldades de visão; etc.


