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APRESENTAÇÃO

Esta obra destina-se a professores e professoras da educação infantil como apoio ao 
processo de preparação para a alfabetização. 

Consideramos, tal qual propõe a literatura do tema, que a literacia e a numeracia são 
muito mais do que aprender a ler, escrever e calcular. São recursos valiosos por meio 
dos quais o indivíduo se forma e se aprimora, interagindo com o meio em que vive, 
produzindo e adquirindo conhecimento formal e não formal.

A escola é o espaço, por excelência, onde esse processo se faz. Por isso, a intencionalidade 
educativa, em cada atividade executada pelo professor e professora neste processo de 
preparação para a alfabetização, torna-se crucial.

Nosso objetivo com esta obra é fornecer-lhe conceitos, informações, dados, resultados 
de pesquisas, debates, sugestões de atividades e de avaliação formativa que possam 
promover sua condição de formador(a) e de agente ativo(a) no processo de formação 
das crianças.

Trazemos algumas questões propositivas para que você não só tenha acesso ao 
conteúdo, mas também repense a sua prática, a fim de aprimorá-la. Como sabemos 
que ser professor exige esforço de reflexão contínua, queremos contribuir para esse 
exercício.

As atividades aqui propostas são sugestões que podem ilustrar e fazê-lo(a) ter ideias de 
aplicação em sala de aula. Mas para que suas estratégias sejam assertivas, sugerimos 
que identifiquem suas demandas, as de seus alunos, as da instituição em que se 
inserem, pensando em seu público-alvo, entendendo-o nas suas particularidades e 
diferenças. Dessa forma, todas as suas estratégias pedagógicas, sua modelagem de 
aulas e seu planejamento estarão pautados na sua realidade concreta. 

INFORME-SE, APRENDA, REFLITA, ADAPTE.

Boa leitura, boa prática!

As autoras

4
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INTRODUÇÃO

A educação infantil é considerada a 
primeira etapa da educação básica. 
No Brasil, é regulamentada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação em vigor, a 
LDB 9394/96, Artigo 29.

SEÇÃO II DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Art. 29. A educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, 
completando a ação da família e da 
comunidade. Art. 30. A educação 
infantil será oferecida em: I – creches, 
ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; 
II – pré-escolas, para crianças de 
quatro a seis anos de idade. Art. 31. 
Na educação infantil a avaliação far-
se-á mediante acompanhamento 
e registro do seu desenvolvimento, 
sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental. 
Brasil, LDB, 1996, art. 29.

É preciso sublinhar que as políticas 
públicas que promovem essa etapa do 
ensino escolar são relativamente recentes 
na história do Brasil. Convém que se 
saiba que nem a infância nem o ensino 
destinado a essa faixa etária foram alvo 
das iniciativas mais específicas, antes dos 
anos 1970-1990. 

“O reconhecimento do direito à 
educação da criança de 0 a 6 anos 
suscitou grande movimentação do 
Ministério da Educação no campo 
da EI, que já contava, agora, com 
o apoio de um número expressivo 
de especialistas nacionais. Nesse 
período foram elaboradas propostas 
de políticas nacionais de EI que, sob 
a égide da educação, afastavam-se 
do modelo anterior mais vinculado 
ao setor da assistência. A nova 
concepção de EI equipara o educar 
ao cuidar de crianças nessa fase 
da vida. Os debates foram intensos 
sobre o lugar da EI na elaboração das 
diferentes versões da nova lei nacional 
de educação (LDB/Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional) 
que, finalmente aprovada em 1996, 
reconhece a EI como primeira etapa 
da educação básica e integrada ao 
sistema de ensino”. Rosemberg, 
Fúlvia. Panorama da Educação 
Infantil Brasileira Contemporânea, 
SIMPÓSIO EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CONSTRUINDO O PRESENTE. Anais 
[...], 2003: 34/35. 

A LDB, portanto, responde às necessidades 
particulares dessa faixa etária, que 
compreende a primeira infância, para 
a qual novos esforços estão em curso, 
pautados em novos estudos e nas 
necessidades da realidade do país.

macpro07
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Desde 1996, a LDB também vem sendo 
alterada. Portanto, é preciso considerá-
la num contexto histórico cujos sentidos 
e esforços se pautam por demandas que 
ali se apresentavam, algumas que ainda 
persistem e outras que se apresentam e 
estão em voga.

Entre as alterações, podemos citar a 
ampliação do ensino fundamental, em 
2006, para nove anos, o que implicou a 
matrícula de alunos com 6 anos nesse nível 
de escolarização. 

Vários estudos procuram analisar os índices, 
as demandas e os impactos da legislação 
escolar para essa faixa etária no Brasil, e 
é importante considerar que esse é um 
setor da educação e do plano das políticas 
públicas em constante continuidade.

A BNCC – Base Nacional Curricular Comum, 
e a PNA, Política Nacional de Alfabetização, 
constituem os documentos oficiais em 
vigor, que regulam e trazem parâmetros 
para nortear o processo da educação 
escolar, inclusive na educação infantil.

CONHEÇA ALGUMAS PUBLICAÇÕES SOBRE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO GOVERNO BRASILEIRO

	Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil

	Literatura na educação infantil acervos, espaços e mediações

	 Implementação do Proinfância no Estado do Rio Grande do Sul

	Educação Infantil: Os Desafios estão postos. E o que estamos fazendo?

	Território do Brincar: Diálogo com escolas / Documentário

	Território do Brincar: Diálogo com escolas / Livro em PDF

	Avaliação da Educação Infantil a partir da Avalição de Contexto

	Diretrizes em Ação

	Educação Infantil em Jornada de Tempo Integral

	Educação Infantil do Campo

	Análise das discrepâncias entre as conceituações de educação infantil do INEP e IBGE, 
sugestões e subsídios para maior e mais eficiente divulgação dos dados

	 Instrumento de acompanhamento da expansão da oferta da educação infantil, urbana e rural

	Estudo sobre a organização dos espaços internos das unidades do Proinfância 

	Estudo sobre a organização dos espaços externos das unidades do Proinfância  

	Política Nacional de Alfabetização (documento norteador) 

	Tempo de aprender

	Guia de literacia familiar 

	BNCC

Para consultá-los, acesse: 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
-basica/publicacoes?id=12579:educacao-infantil
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/pna

Para refletir
Quais outros 

documentos oficiais 
se referem à educação 

infantil no seu 
município ou estado?

macpro07
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É patente, já conhecida e debatida a 
importância da leitura no aprimoramento 
individual, na aquisição de conhecimentos, 
no processo cognitivo, assim como na 
melhor participação na vida social e cidadã.

Em 1918, um jornal do Maranhão 
alertava:

“É hoje uma preocupação generalizada 
em todos os recantos habitados da 
terra o combate ao analfabetismo, que 
domina, infelizmente, a maior parte 
dos seus habitantes, principalmente no 
nosso rico, próspero e futuroso país”. 11,3 milhões de analfabetos 

no Brasil em 2019 (Fonte: IBGE)

CAPÍTULO 1
A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

SOARES, Maria Alda Pinto; 
FERRO, Maria do Amparo Borges. 
“CONTRA O TERRÍVEL MAL DO 
ANALFABETISMO”: Escopo e raio 
de ação do jornal “A Escola” (1918-
1920). Hist. Educ. [online]. 2019, v. 23. 
Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/
asphe/article/view/87031>.

Tema dos mais importantes nas políticas sociais, 
a leitura é estrutural no processo pedagógico 
e no desenvolvimento do ser humano. Nesse 
sentido, os atos de aprender a ler, a escrever 
e a raciocinar matematicamente são temas 
primordiais na área da educação. São pilares 
da estrutura educacional, iniciam-se nos anos 
escolares na primeira infância e perpassam os 
demais anos. 

macpro07
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“Não há nação desenvolvida que não 
seja uma nação de leitores” 

Esta epígrafe consta de um 
documento da Câmara Setorial do 
Livro e da Comunicação Gráfica, 
um dos órgãos consultivos do 
Sistema MinC, Ministério da Cultura.11 
O documento começa com uma 
afirmação direta: em qualquer 
nação, o sistema da cultura enfrenta 
problemas que podem ser divididos em 

Para refletir

 Que relações podem 
ser estabelecidas entre 
os dados relacionados 

à alfabetização ao 
longo do tempo?

Qual a relação entre 
cidadania e leitura?

“verticais” e “horizontais”. Nos verticais, 
distribuem-se atividades específicas: 
cinema, teatro, artes plásticas, 
música, museus. Os horizontais são 
mais genéricos, pois dizem respeito 
à leitura, difusão da cultura geral, 
capacitação profissional. O objetivo 
do texto é convencer o leitor do dano 
para toda a nação quando prevalecem 
os problemas horizontais. Entre eles, 
a leitura teria “um papel essencial e 
decisivo para o salto civilizatório que 
o Brasil vem realizando”. A sequência 
do argumento é mais esclarecedora. 
Hábito de leitura não pode ser 
considerado igual à alfabetização. 
É mais que isso; exige certo tipo 
de contato com as letras, implica 
capacidade de manipulação de um 
conjunto substancial de informações, 
diz respeito ao processamento do 
que se leu. No afã de defender o livro 
como a maior invenção da História, o 
documento avalia a situação do Brasil: 
entre nós, o livro não vai nada bem…” 

BOMENY, Helena. Leitura no 
Brasil, leitura do Brasil. Sociologia, 
Problemas e Práticas [on line]. 2009, 
n. 60. In: <http://www.scielo.mec.
pt/ scielo.php?script=sci_arttext& pi-
d=S0873-6529200900020 0002&ln-
g=pt&nrm=iso>. ISSN 0873-6529.

Vivemos em um mundo onde a cultura 
letrada é muito significativa. Portanto, 
aprender a ler e escrever constitui fator 
expressivo para a inclusão e o exercício 
da cidadania. A leitura e a escrita são 
instrumentos importantes para a aquisição 
de informações e de sua operacionalização 
para a constituição, desenvolvimento 
e aptidão para o mundo do trabalho e 
participação na vida social.

Num país em que 7% da população com 
15 anos ou mais é considerada analfabeta, 
conforme pesquisa de 2017 realizada pela 
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua), muito ainda há que se 
fazer para melhorar esses índices.

Vale dizer ainda que não há desenvolvimento 
pleno de nossas crianças sem que se 
considere a alfabetização um dos seus pilares 
fundamentais. Portanto, a alfabetização de 
qualidade, constitui um direito inalienável 
de nossas crianças, evitando-se que 
caiam na marginalidade social por falta 
de oportunidades dignas e de acesso às 
informações básicas.
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O processo de alfabetização no Brasil exige 
políticas específicas e eficazes, de modo 
a combater os números relacionados ao 
analfabetismo e melhorar a qualidade 
dessa ação. Uma nova política destinada a 
esse setor foi implementada recentemente: 
a Política Nacional de Alfabetização (PNA), 
instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril 
de 2019, visando a criar novas estratégias 
para incentivar, formar e melhorar 
as práticas e ações dos formadores e 
possibilitar melhores índices e qualidade 
na educação relacionados à leitura, à 
escrita e ao raciocínio lógico-matemático, 
elementos que podem comprometer todo 
o desenvolvimento escolar de um indivíduo. 

Por que implementar uma nova política 
para a alfabetização no Brasil?

Deve-se considerar não só o número 
gigantesco de pessoas analfabetas, 
mas também o nível da alfabetização 
dos indivíduos. Não basta apenas 
reconhecer as letras, sons ou números, é 
preciso decodificá-los, instrumentalizá-
los, operacionalizá-los na produção de 
conceitos e sentidos que permeiam o 
mundo.

Segundo a cartilha da PNA:

“De acordo com os resultados 
preliminares do INAF Brasil 2018, 3 de 10 
brasileiros entre 15 e 64 anos podem ser 
considerados analfabetos funcionais – um 
número muito maior do que o apontado 
pelo IBGE. A tabela a seguir mostra que 
somente 12% dos brasileiros nessa faixa 
etária se encontram classificados como 
proficientes, ou seja, conseguem elaborar 
textos um pouco mais complexos (como 
mensagens, descrições, exposições e 
argumentações) e opinar acerca do estilo 
ou do posicionamento do autor” (PNA, 
Brasil, 2019: 13).

As primeiras etapas da escolarização são 
essenciais para o processo de alfabetização. 
Por isso, toda a atenção volta-se para 
a preparação da alfabetização, com o 
objetivo de centralizar e potencializar 
esforços para que o processo se efetive e 
novos resultados sejam alcançados.

Em 2016, na AVALIAÇÃO NACIONAL 
DA ALFABETIZAÇÃO (ANA), os dados 
referentes aos estudantes do 3º ano do 
Ensino Fundamental sinalizam para um 
comprometimento do desenvolvimento 
funcional, parte inerente ao processo de 
alfabetização dos alunos em todo o Brasil: 

54,73% dos alunos em níveis 
insuficientes de leitura

33,95% dos alunos em níveis 
insuficientes de escrita

54,46% dos alunos em níveis 
insuficientes de matemática

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

CAPÍTULO 2 
POR QUE REPENSAR A ALFABETIZAÇÃO, SEGUNDO A 
POLÍTICA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (PNA)?  

38 milhões de pessoas eram 
consideradas analfabetas funcionais 
em 2019, ou seja, não atendiam 
aos critérios de decodificar, 
instrumentalizar e operar com 
palavras e números (INAF) https://
agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/
noticia/ 2019 - 09/analfabetismo-
resiste-no-brasil-e-no-mundo-do-
seculo-21
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“O analfabetismo funcional é uma 
medida de como os conhecimentos 
básicos aprendidos nos primeiros 
anos de escolaridade são 
transformados em habilidades 
necessárias para a realização 
de atividades cotidianas, como 
ler as instruções de uso de um 
medicamento, entender as leis de 
trânsito, ou ainda saber calcular os 
juros de um pagamento parcelado. 
O analfabeto funcional sabe ler e 
escrever, mas possui limitações em 
certas habilidades requeridas em 
tarefas remuneradas. A simples 
atividade de ler, compreender e 
executar, corretamente, as instruções 
delegadas por um superior requer o 
uso de capacidades funcionais. Essas 
habilidades são fundamentais para 
a empregabilidade dos indivíduos, 
principalmente para aqueles 
que possuem baixos níveis de 
escolaridade (medido [sic] em anos 
de estudo ou em número de séries 
completadas).” https://www.scielo.br/
pdf/rbepop/v31n1/02.pdf

Os níveis e indicadores relativos à apropria-
ção dos elementos da escrita, da leitura e de 
matemática direcionam, necessariamente, 
as políticas públicas para a preocupação 
com os resultados. Parte das crianças que 
frequentam o ensino fundamental têm  
dificuldades significativas, não passam 
do primeiro nível indicador, o qual se refe-
re à capacidade de descrever informações  
práticas em textos curtos e informativos, 
tais como bilhetes e convites. Outros pro-
blemas identificados são desconhecimen-
to de ordenação alfabética, desvios orto-
gráficos e escrita simples. Na execução 
de ordem matemática, o desempenho 
aponta também dificuldades igualmente 
expressivas nos conceitos basilares para 
o racíocinio lógico-matemático para essa 
faixa etária.

Esses indicadores demonstram, portanto, 
a necessidade de novos investimentos e 
esforços por parte das políticas públicas 
para a educação, a continuidade de estudos 
e pesquisas voltadas para esse setor, a 
formação continuada de professores e 
professoras, assim como o envolvimento de 
toda a comunidade escolar nesse processo.

Para refletir

Você conhece ou já 
identificou dificuldades 

relacionadas com o processo 
de alfabetização, tais como as 

descritas no texto?

Você conhece outras 
dificuldades relacionadas a 

esse processo que não foram 
descritas no texto?
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Podemos entender “literacia como 
conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes relacionados com a leitura e a 

escrita e sua prática produtiva” 
(MEC, 2020, Edital PNLD 2022: 21)

A alfabetização não propiciava à população, 
necessariamente, uma inserção na vida 
social, no desempenho do trabalho. A 
identificação do analfabetismo funcional 
começou, então, a impulsionar estudos para 
requalificar o que seria uma alfabetização 
mais significativa. Isso significa que se 
reconheceu que não basta ao indivíduo 
reconhecer letras, números ou contar. 
Entendeu-se que alfabetizar significava 
propiciar uma inserção no mundo, no 
trabalho, na comunidade, na vida em 
sociedade.

As diferenças conceituais entre 
alfabetização e literacia estão associadas 
diretamente à necessidade de mensurar as 
capacidades amplas associadas à escrita, 
à leitura e à numeracia, a capacidade 
de calcular e operacionalizar conceitos 
matemáticos na vida prática. 

Assim, conceitualmente, novas distinções 
foram sendo criadas.

Portanto, o que é proposto quando se 
fala de literacia e numeracia é que haja o 
entendimento quanto à abrangência das 
ferramentas e habilidades que os atos 
de ler, escrever e contar podem e devem 
proporcionar. Significa atribuir a essas 
operações uma qualificação muito mais 
ampla, que permita aos leitores capacidades 
de interação, produção e desenvolvimento 
na vida social. 

Essa distinção tem repercussões tanto 
no plano conceitual, no processo de 
alfabetização, como também no que toca 
à cidadania.

Do ponto de vista conceitual, é necessário 
saber que:

“Se o conceito de alfabetização traduz 
o acto de ensinar e de aprender 
(a leitura, a escrita, o cálculo), um 
novo conceito - a literacia - traduz a 
capacidade de usar as competências 
(ensinadas e aprendidas) de 
leitura, de escrita e de cálculo. Tal 
capacidade de uso escapa, assim, a 
categorizações dicotômicas, como 
sejam “analfabeto” e “alfabetizado”. 
Pretende-se, com aquele novo 
conceito, dar conta da posição 
de cada pessoa num continuum 

de competências que tem a ver, 
também, com as exigências sociais, 
profissionais e pessoais com que cada 
um se confronta na sua vida corrente. 
Define, então, literacia como: as 
capacidades de processamento 
de informação escrita na vida 
quotidiana. Trata-se das capacidades 
de leitura, escrita e cálculo, com 
base em diversos materiais escritos 
(textos, documentos, gráficos) de uso 
corrente na vida quotidiana (social, 
profissional, pessoal)”. Benvante, 
Ana(coord.). Estudo Nacional de 
literacia: enquadramento teórico- 
metodológico. Lisboa: Conselho 
Nacional de Educação/ Fundação 
Calouste Gulbekian, 1996: 4

CAPÍTULO 3 
ALFABETIZAÇÃO E LITERACIA: ASPECTOS FUNDAMENTAIS
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• o conceito de literacia foi desenvolvido 
a partir de estudos sobre os impactos 
sociais do processo de ler, escrever e 
contar e relacionados com o desempenho 
social dos supostos leitores;

• o conceito de literacia está relacionado 
com os resultados dos estudos sobre 
“analfabetismo funcional”;

• há diferenças entre alfabetização e literacia;

• alfabetização tem sido alvo de 
imprecisões e não abrange amplamente 
os aspectos plenos relacionados à leitura, 
à escrita e ao cálculo.

Do ponto de vista do processo de 
alfabetização, é preciso destacar que:

• o conceito de literacia trouxe outras 
perspectivas para as pesquisas que 
identificam impactos da leitura, escrita e 
cálculo;

• estimula aos formadores entender 
que o processo de aprender a ler, 
escrever e contar deve estimular outras 
capacidades, habilidades, atitudes e 
funções;

• traz novo estímulo aos formadores e 
formadoras, porque se relaciona ao 
desenvolvimento do indivíduo na vida 
social, tornando-se aprendizagem 
significativa;

• relaciona-se aos estudos, tais como a 
ciência cognitiva da leitura, que permite, 
por meio de evidências científicas, 
estabelecer meios e critérios para a ação 
formativa de leitores;

• o sujeito que aprende a ler, escrever 
e contar é também um produtor e 
reprodutor de conhecimentos que 
geram impactos na sociedade em que 
vive, no trabalho que irá desempenhar, 
nas relações que estabelece socialmente;

• o sujeito aprende, adquire e produz 
conhecimento não apenas na escola, 
porque a cultura escrita extrapola os 
muros da escola, é um dado cultural da 
sociedade;

• a escola não é uma instituição formadora 
que estimula, promove e desenvolve as 
capacidades e habilidades leitoras por 
meio da instrução; deve, portanto, estar 
em diálogo com o meio que circunda 
seu público-alvo.

Assim, a literacia  e a numeracia são 
procedimentos cruciais no mundo em 
que vivemos. Requerem constante esforço 
e atenção por parte dos formadores e 
formadoras, afinal são  procedimentos que 
redundarão na realização individual e, por 
consequência, coletiva.

Para refletir

Tendo em vista o conceito de 
literacia, que relação há entre a 

escrita e a leitura e as habilidades 
que um leitor ou leitora desenvolve 
para a participação na vida social? 

Você conhece ou já participou de 
algum projeto para a formação de 

leitores e leitoras?

Quais as estatísticas estão 
associadas à leitura e à formação 

de leitores e leitoras na sua 
comunidade?
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A consciência fonológica representa a 
capacidade de percepção, pela criança, 
dos sons atribuídos às palavras, na cultura 
oral. Essa capacidade relaciona-se ao seu 
desenvolvimento individual e fisiológico.

Consciência fonológica - habilidade 
metalinguística abrangente, que inclui a 
identificação e a manipulação intencional 
da linguagem oral, como palavras, sílabas, 
aliterações e rimas.

A etapa da educação infantil, requer atenção 
especial no processo de preparação para a 
alfabetização, ou seja, é uma etapa em que 
é possível identificar, aprimorar e ampliar 
as habilidades voltadas à leitura, à escrita e 
ao cálculo. 

Portanto, os conceitos aqui dispostos têm 
como objetivo descortinar e favorecer 
formadores e formadores na sua 
consciência, na sua percepção e na sua 
capacidade de estabelecer critérios seguros 
e assertivos para esse processo. Entre eles, 
compreende-se que o desenvolvimento 
dos elementos a seguir criam condições 
favoráveis para a aquisição da leitura e 
escrita:

A criança, na idade pré-escolar, pode ser 
estimulada a perceber sons que provêm 
das palavras, da junção das letras do 
alfabeto, da utilização da linguagem. 
A percepção sobre os fonemas está 
intimamente relacionada à sua capacidade 
de consciência sobre a sua própria 
utilização da linguagem. A consciência 
fonológica possibilita uma identificação de 
letras, sílabas, sons, fonemas, despertando-
lhe para o uso corrente da cultura oral e 
escrita, ainda que de forma incipiente e 
em contínuo desenvolvimento ao longo da 
pré-escola.

A consciência fonológica é, portanto,  
crucial para o avanço no pleno 
desenvolvimento da leitura e escrita. No 
entanto, é preciso distinguir consciência 
fonológica de consciência fonêmica. Essa 
última relaciona-se à audição, à percepção 
dos sons quando falamos, ou seja, ao 
pronunciarmos as palavras. 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
E FONÊMICA

Os elementos descritos a seguir não es-
tão em ordem hierárquica de importância, 
tampouco são indissociados, o que signifi-
ca que todos são igualmente significativos 
e estão interligados. 

Organograma com os componentes 
essenciais de literacia. 

Consciência
fonológica e

fonêmica

O desenvolvimento
de vocabulário

Escrita
emergente

e produção de 
escrita 

emergente

O conhecimento
alfabético

Compreensão
oral de textos

CAPÍTULO 4
LITERACIA: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DE PREPARAÇÃO 
PARA A ALFABETIZAÇÃO
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Para que a criança reconheça os fonemas 
e, por conseguinte, tenha sua consciência 
fonêmica desenvolvida, é necessário que, 
antes, conheça o alfabeto, reconheça as 
letras e reconheça os fonemas. Mas o que 
são fonemas? São unidades abstratas 
relacionadas à menor unidade sonora da fala.

Por que um formador ou formadora 
deve ter atenção a essas capacidades e 

procurar desenvolvê-las?

A identificação e a manipulação intencional 
da linguagem oral, como palavras, sílabas, 
aliterações, rimas e manipulação de sons 
são aspectos relacionados à consciência 
fonológica e fonêmica. 

A seguir, apresentaremos em modelagens 
de aula como trabalhar essas habilidades 
com as crianças. 

E na sala de aula, o que fazer?

AULA 1. CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS

Apresentação

Esta aula sobre consciência de palavras 
será realizada a partir da segmentação das 
palavras nas frases. Utilizaremos uma frase 
simples do dia a dia, de fácil compreensão 
para as crianças, e você vai encontrar  
uma ficha de atividade sobre o assunto 
abordado na aula.

Objetivos: 

• Reconhecer que as frases são formadas 
por palavras. 

• Identificar onde uma palavra começa e 
onde termina.

• Contar a quantidade de palavras de uma 
frase.

Público-alvo: alunos da educação infantil 
(pré-escola). 

Desenvolvimento 

Escreva a primeira frase na lousa, com 
espaçamento ligeiramente maior entre as 
palavras. Peça aos alunos que observem 
essa frase. A seguir, leia a frase para a turma.

“Essa consciência dos fonemas 
não é adquirida naturalmente e 
é preciso um treinamento prévio 
com atividades voltadas para a 
segmentação e concatenação de 
fonemas porque a criança pré-leitora 
tem de ser ajudada explicitamente, 
com exercícios apropriados, a tomar 
consciência dos fonemas, e que, uma 
vez adquirida a consciência de certos 
fonemas, esta pode generalizar-
se a outros fonemas que a criança 
ainda não tinha abstraído” (MORAIS, 
2013b: 64). “A consciência fonêmica 
prediz o sucesso no aprendizado de 
leitura. Aprender a aplicar o princípio 
alfabético envolve a associação 
entre o fonema abstrato [...] e um 
grafema específico” (RAYNER, 
POLLATSEK, ASHBY & CLIFTON 
Jr., 2012: 310). “Tornar os fonemas 
representações conscientes a partir 
de um sistema de escrita é uma 
ação que exige preparação focada 
no desenvolvimento da consciência 
fonológica que é a primeira etapa 
para o desenvolvimento da literacia” 
(FONSECA, 2017: 96).
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1. Veja o que Aline fez para encontrar 
quantas palavras tem a frase: 

MINHA /  BORRACHA /  É /  VERDE.  

CAIO PEGA O LÁPIS.

Diga aos alunos: esta é uma frase. Peça 
que repitam a frase com você (fale a frase 
pausadamente). Escolha alguns alunos 
para ler a frase, individualmente. 

A seguir, peça que batam uma palma para 
cada palavra que você falar. Pergunte: 
quantas palavras tem essa frase (resposta 
esperada: 4).

Use cor diferente e marque os espaços 
entre as palavras. Conte com os alunos, 
novamente, as palavras da frase.

CAIO / PEGA / O / LÁPIS.

Proponha outras frases para as crianças 
identificarem o número de palavras que 
as compõem.  Use frases do dia a dia ou 
presentes em textos que for trabalhar com 
as crianças. Use brincadeiras variadas para 
as crianças identificarem o número de 
palavras nas frases como: levantando um 
dedinho para cada palavra, representando 
cada palavra com um palito de picolé etc.

Veja um exemplo de ficha com atividade 
de identificação de palavras em frases. 
A atividade deve ser lida por você e 
as crianças devem resolvê-la sob sua 
orientação. Estimule os alunos com elogios, 
incentivando-os a aprender cada vez mais. 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 
Data: ____________________________________________________ 

BOA TARDE, PROFESSORA!

2 PALAVRAS

3 PALAVRAS

4 PALAVRAS  

  

D
re

am
st

im
e.

co
m

Aline contou as palavras.

Ela encontrou 4 palavras. 

2. Agora, separe você também, com traços, 
as palavras das frases. 

• Conte quantas palavras você encontrou. 
• Marque a resposta certa.

Menina contando palavras das frases 
usando os dedinhos.
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BETO JOGA BOLA COM ALINE.

3 PALAVRAS

4 PALAVRAS

5 PALAVRAS  

  

 BETO E ALINE ESTUDAM 
NA MESMA TURMA.

5 PALAVRAS

7 PALAVRAS

6 PALAVRAS 

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Compreende o que é uma frase?
• Identifica e conta isoladamente as palavras em frases?
• Identifica onde uma palavra começa e onde termina?

Outras observações:

 AULA 2. CONSCIÊNCIA DE SÍLABAS

Apresentação

A seguir, você vai ler uma modelagem de 
aula mostrando como pode ser realizada a 
identificação das sílabas nas palavras. 

Fique atento à estratégia utilizada e lembre-
se de que outros recursos, adequados à sua 
realidade, podem ser usados.  

Objetivos: 

• Reconhecer que as palavras são formadas 
por sílabas.

• Contar sílabas de palavras.

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Explique à turma que, na aula de hoje, eles 
vão aprender quantas partes tem uma 
palavra. Separe uma figura de bola ou 
mesmo o objeto bola. Distribua 5 tampinhas 
para cada criança. Explique-lhes que você 
vai orientá-las no momento em que vão 
usar as tampinhas.

Escolha uma palavra simples do vocabulário 
das crianças, como bola, e uma figura de 
bola ou o objeto bola. 

D
re

am
st

im
e.

co
m

3. Pinte de //// o quadrinho com a primeira 
letra da palavra ALINE.

Pinte de //// o quadrinho com a última letra 
da palavra ALINE.

A IL N E
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Pergunte à turma:

- Quantas tampinhas vocês separaram? 
(duas tampinhas)

-    Quantos pedaços podem ser identificados 
na palavra? (dois pedaços)

Responda, com as crianças, que podemos 
identificar duas partes ou pedaços na 
palavra: BO - LA.

Peça às crianças que repitam novamente 
a palavra batendo uma palma para cada 
parte pronunciada. 

Ensine a elas que cada um desses pedaços 
ou partes recebe o nome de sílaba.

A seguir, use a mesma estratégia para 
outras palavras, como GATO, FOCA, TATU, 
PETECA, BONECA, PATINETE.

Representação das sílabas da palavra BOLA.

Mostre a figura de uma bola ou o objeto 
e fale BOLA. Pronuncie a palavra de 
forma clara, pausadamente, orientando as 
crianças a prestarem atenção à pronúncia 
da palavra. 

Peça às crianças que repitam a palavra, 
pausadamente, junto com você. 

A seguir, repitam a palavra separando uma 
tampinha para cada pedaço da palavra que 
falaram.  

         BO                LA

Nesse momento, além do trabalho com 
toda a turma, solicite a alguns alunos que, 
individualmente, dividam palavras em 
sílabas.

Continue explorando o assunto:

Pergunte: qual é o meu nome? As crianças 
respondem coletivamente: CAMILA, por 
exemplo.

Você diz: CAMILA, pausadamente.

Quantas sílabas tem o meu nome? (três 
sílabas)

Agora cada aluno vai falar o seu primeiro 
nome, pausadamente, um de cada vez.

A turma vai repetir, em voz alta, batendo 
uma palma para cada sílaba do nome do 
colega.

Veja um exemplo de ficha com atividade 
de identificação de sílabas em frases. A 
atividade deve ser lida por você e as crianças 
devem resolvê-la sob sua orientação. 
Valorize a participação dos alunos. 

G
is

el
le

 V
ar

g
as

D
re

am
st

im
e.

co
m

Representação das sílabas da palavra CAMILA.

CA MI LA
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Sugestões de atividades:

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Reconhece que as palavras são formadas por sílabas? 
• Identifica e conta as sílabas das palavras?

Outras observações:

AULA 3. ALITERAÇÕES 

Apresentação

A seguir, você vai ler uma modelagem de 
aula mostrando como pode ser realizada 
a identificação de aliterações (sons 
consonantais parecidos ou idênticos no 
começo ou início de palavras, como em 
pato, palhaço, pipoca).

Veja o conceito de trava-língua a seguir.

Trava-língua é uma espécie de jogo 
verbal que consiste em dizer, com 
clareza e rapidez, versos ou frases 
com grande concentração de sílabas 
difíceis de pronunciar, ou de sílabas 
formadas com os mesmos sons, mas 
em ordem diferente.

Os trava-línguas são oriundos da 
cultura popular, são modalidades de 

G
is

el
le

 V
ar

g
as

2. Fale em voz alta o nome dos brinquedos e 
bata uma palma para cada sílaba. Depois, pinte 
uma bolinha para cada sílaba da palavra. 
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parlendas (rimas infantis), podendo 
aparecer sob a forma de prosa, 
versos ou frases. Os trava-línguas 
recebem essa denominação devido 
à dificuldade que as pessoas 
enfrentam ao tentar pronunciá-los 
sem tropeços, ou, como o próprio 
nome diz, sem “travar a língua”. 
Além de aperfeiçoarem a pronúncia, 
servem para divertir e provocar 
disputa entre amigos. Disponível em: 
https://www.soportugues.com.br/
secoes/trava/, acesso em 10 ago. 2020. 

Fique atento à estratégia utilizada e lembre-
se de que outros recursos, adequados à sua 
realidade, podem ser usados.

Objetivos: 

• Identificar sons parecidos ou idênticos, no 
início das palavras.

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Explique à turma que, na aula de hoje, eles 
vão aprender a identificar sons parecidos 
no início de palavras. E, para isso, vão ler, 
juntos com o professor um trava-língua.

Você deve transcrever o texto na lousa na 
presença das crianças.  

 O RATO ROEU A ROUPA             

 DO REI DE ROMA, 

 A RAINHA COM RAIVA 

 RESOLVEU REMENDAR.

 Fonte: Domínio Público, s/d

Apontando para o início do texto, explique 
que, para ler, iniciamos a leitura da esquerda 
para a direita e de cima para baixo. 

Aponte para a informação sobre a origem 
do texto, leia “Domínio público”. Explique 
aos alunos que o trava-língua também é um 
texto de domínio popular. Esse texto não foi 
retirado de nenhum livro e não tem autor 
conhecido. É de domínio público.

Agora leia o texto em voz alta para a 
turma, com ritmo, entonação e pronúncia 
adequados. Depois os alunos repetem 
a leitura verso a verso. Leia novamente 
apontando com uma régua a parte que 
está sendo lida, chamando a atenção para o 
sentido da leitura da esquerda para a direita 
e de cima para baixo. 

A seguir, todos leem juntos. Após a leitura 
coletiva, os alunos leem sozinhos. 

Nesse gênero textual, é adequado ao final 
do trabalho que as crianças consigam repetir 
rapidamente o texto, sem tropeçar na leitura.

Converse sobre as informações 
apresentadas no texto, fazendo perguntas 
como:

• Qual o assunto do texto?

• O que o rato fez?

• De quem era a roupa?

• A rainha gostou de o rato ter roído a roupa 
do rei de Roma? 

• Como a rainha ficou?

• O que a rainha fez?

Agora eu vou dizer algumas palavras. 
Escutem com atenção.

Rato/ roeu/ roupa/rei/ Roma

- Qual o som inicial dessas palavras? 
(resposta esperada: /R/). Responda com 
as crianças.
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-  Vamos repetir as palavras batendo uma 
palma para cada vez que o som /R/ se 
repete.

Agora eu vou dizer outras palavras. Escutem 
com atenção.

Rainha/ raiva/ resolveu/remendar

-  Qual o som inicial dessas palavras? 
(resposta esperada: /R/). Responda com 
as crianças.

-  Vamos repetir as palavras batendo uma 
palma para cada vez que o som /R/ se 
repete.

Desta vez eu vou dizer 3 palavras. Vocês vão 
repetir as palavras. 

Lápis, livro, mochila

- Qual palavra não começa com o mesmo 
som? (resposta esperada: mochila). 
Responda com as crianças.

Você pode realizar atividades de identificação 
de aliterações com figuras. As crianças falam 
os nomes das figuras e pintam aquelas que 
formam aliteração. Veja um exemplo.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Identifica sons parecidos ou idênticos, no início das 
palavras?

• Interpreta oralmente informações dos títulos e 
conteúdo dos textos?

• Reconhece a estrutura de gêneros textuais como  
trava-língua?

Outras observações:

 AULA 4. RIMAS 

Apresentação

A seguir, você vai ler uma modelagem de 
aula mostrando como pode ser realizada 
a identificação de rimas que acontecem 
quando as palavras têm sons finais parecidos. 

Veja alguns exemplos: limão, botão, leão, 
coração; beijo, queijo; peteca, boneca, caneca.

Para essa aula, você vai precisar de cartões 
com figuras cujos nomes rimem.

Fique atento à estratégia utilizada e lembre-
se de que outros recursos, adequados à sua 
realidade, podem ser usados.  
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Objetivos: 

• Identificar palavras que rimem.

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Explique à turma que, na aula de hoje, eles 
vão aprender a identificar palavras que 
rimam. As palavras rimam quando têm sons 
finais parecidos. Vejam: a palavra mão rima 
com pão.

- Eu vou dizer algumas palavras e vocês vão 
levantar a mão se as palavras rimam. 

Vamos começar?

- Pão rima com melão?

- Melão rima com coração?

- Coração rima com pião?

- Pião rima com bola?

- Pião rima com avião?

- Agora todos juntos falam os nomes das 
figuras que eu mostrar. Mostre as figuras 
uma a uma e peça às crianças que falem 
os nomes delas pronunciando bem cada 
palavra: coração, caneca, gato, balão, peteca 
e pato. 

- Desta vez só as meninas falam o nome das 
figuras que eu mostrar. Os meninos falam o 
nome da figura que rima com ela.

Você mostra o cartão com a figura de 
coração e as meninas falam: coração. Os 
meninos falam o nome da figura que rima 
com coração: balão.

Você mostra o cartão com a figura de gato e 
as meninas falam: gato. Os meninos falam o 
nome da figura que rima com gato: pato. 

Você mostra o cartão com a figura de peteca 
e as meninas falam: peteca. Os meninos 
falam o nome da figura que rima com 
peteca: caneca.

Veja um exemplo de ficha com atividade de 
rima. A atividade deve ser lida por você, e as 
crianças devem resolvê-la sob sua orientação. 
Valorize a participação dos alunos. 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 
Data: ____________________________________________________ 

FALE O NOME DAS FIGURAS. 

PINTE AQUELA QUE COMPLETA A RIMA.

• EU VI O TATU BRINCANDO COM O 

• COM A CANETA, MARIA DESENHOU UMA

• TEREZA E JOÃO JOGAM
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AULA 5. ANÁLISE DE SONS

Apresentação

A seguir, você vai ler modelagens de aula 
mostrando como pode ser ensinada a 
relação letra-som. 

Objetivos: 

•  Perceber um som que se repete nas 
palavras.

•  Perceber um som em diferentes posições 
na palavra (se um determinado som está 
no início, no meio ou no final da palavra).

•  Isolar o primeiro e o último som das 
palavras.

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Faremos uma descrição passo a passo, para 
ficar mais claro o encaminhamento escolhido 
para o trabalho com desenvolvimento 
da consciência fonêmica, com crianças 
da educação infantil, para desenvolver as 
habilidades de identificação de vogais orais e 
consoantes em palavras. 

Primeiro passo. Realize a identificação do 
som inicial das palavras. Escolha uma palavra 
simples do vocabulário das crianças, como 
AMIGO.

Pronuncie a palavra de forma clara, oriente 
os alunos a prestarem atenção ao som inicial. 
Repita novamente a palavra, destacando 
o primeiro som, falando o som /a/ de forma 
prolongada:

-  AAAMIGO

-  Amigo começa com o som  /a/. Repitam: 
AAAMIGO. 

Muitas palavras começam com o som 
/a/: AAABACAXI, AAAVIÃO, AAAPITO, 
AAABELHA. 

Aspectos essenciais para o desenvolvimento 
da consciência fonêmica:

• Diferenciar letra e fonema. Letra é uma 
unidade da escrita, com grafia, um símbolo. 
Já o fonema relaciona-se à pronúncia, ao 
som emitido quando se fala. 

•  Na língua portuguesa, do Brasil, há 26 
letras que compõem o alfabeto. As letras 
K, W, Y são letras estrangeiras incorporadas 
ao nosso alfabeto desde janeiro de 2016, 
conforme novo acordo ortográfico da 
língua portuguesa. As 23 letras restantes 
correspondem ao português e a 31 
sons. Estes são representados, de forma 
simplificada, usando-se barras oblíquas. 
São eles: as vogais /a/, /ê/, /é/, /ô/, /ó/, /u/; as 
vogais nasaladas: /am/, /em/, /im/, /om/, /
um/; as consoantes /b/, /k/, /d/, /f/, /g/, /j/, /l/, 
/m/, /n/, /p/, /q/, /R/, /r/, /s/, /t/, /v/, /ch/, /z/, /nh/, 
/lh/. Utilizamos a letra /R/ maiúscula para 
representar esse som no início de palavras 
como rato, rua, rei. Utilizamos /r/ minúsculo 
para esse som quando ele se encontra em 
palavras como arara, jacaré, periquito, etc.

• Realizar atividades de análise e síntese 
de sons de forma gradual e com sons já 
ensinados. Entende-se por análise de sons 
decompor a palavra em seus fonemas por 
meio de atividades como: 

-  Identificar sons inicial e final (/b/, /o/, /l/, /a/); 

-  Identificar sons que se repetem 
 (/b/,/a/,/r/,/a/,/t/,/a/);

-  Identificar diferentes posições de um 
mesmo som numa palavra (/p/,/a/,/t/,/a/); 

-  Identificar quantos sons compõem uma 
palavra ( /b/ , /o/ , /l/  /a/).

Entende-se por síntese de sons unir 
fonemas para formar palavras por meio de                     
atividades como:

- Unir o /u/ e /i/ e formamos a palavra UI. 
Repetir esse procedimento com várias 
palavras formadas com sons já ensinados. 
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Diga às crianças:

-  Agora vocês vão falar outras palavras que 
começam com /a/.

Segundo passo. Relacione o som com a 
letra. Escreva na lousa a letra A.

-  Esta é a letra A, a letra A representa o 
som /a/.

Escreva na lousa as palavras (ABACAXI, 
AMIGO, APITO, ABELHA) e leia cada uma, 
apontando a letra A no início das palavras.

Terceiro passo. Agora, identifique o som /a/ 
e a letra A em final de palavras, usando o 
mesmo procedimento anterior.

Quarto passo. Propomos que identifique o 
som da letra no meio das palavras. Diga às 
crianças:

-  Eu vou falar uma palavra que tem o som 
/a/, mas não começa nem termina com 
/a/. RAAATO. 

-  Eu vou falar algumas palavras e vocês vão 
bater palma quando ouvirem o som /a/. 

GAAATO, CHAAAVE, DAAADO (fale o som /a/ 
prolongado).

Após o trabalho oral, escreva as palavras na 
lousa, leia e mostre a letra A durante a leitura 
de cada uma.

Quinto passo. Para finalizar, vamos contar 
quantas vezes o som /a/ aparece na palavra.

-  Vou falar uma palavra e vocês vão levantar 
um dedinho para cada vez que ouvirem o 
som /a/.  BAAALAAA. 

-  O som /a/ apareceu 2 vezes na palavra 
BALA.

Siga o mesmo procedimento ao ensinar as 
outras vogais orais e consoantes.

Atenção! No encaminhamento proposto, 
cada passo deve ser desenvolvido em mais de 
uma aula, em diferentes momentos, durante 
todo o ano letivo.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Percebe um som que se repete nas palavras?
• Percebe um som em diferentes posições na palavra 

(se um determinado som está no início, no meio ou no 
final da palavra)?

• Isola o primeiro e o último sons das palavras?

Outras observações:

AULA 6. SÍNTESE DE SONS

Apresentação

A seguir, você vai ler uma modelagem de 
aula que apresenta como trabalhar a síntese 
de sons com as crianças. Elas precisam 
entender que as palavras são compostas 
por uma sequência de sons. Ao ensinar essa 
habilidade, as crianças precisam saber que 
a frase é dividida em partes menores, as 
palavras, e estas em partes menores ainda, 
que são as sílabas e sons. 

Fique atento à estratégia utilizada e lembre-
se de que outros recursos, adequados à sua 
realidade, podem ser usados. 

Objetivos: 

• Desenvolver a consciência fonêmica.

• Identificar sons ou fonemas que formam 
as palavras. 

• Realizar síntese dos sons com vogais orais 
e consoantes já estudadas.
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Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Nesta aula, também faremos uma descrição 
passo a passo, para ficar mais claro o 
encaminhamento escolhido para o trabalho 
com o desenvolvimento da consciência 
fonêmica e a identificação dos sons que 
formam a palavra. 

Primeiro passo. Junte vogais orais para 
formar palavras. Diga às crianças:

-  Vocês já conhecem os sons /a/ /é/ /ê/ /i/ 
/ó/ /ô/ /u/. Vamos juntá-los para formar 
palavras?

-  Escutem com atenção os sons que eu vou 
falar e como vou juntá-los.

-  /ê/  /u/

-  Esses sons juntos formam a palavra: EU.

-  Eu vou falar alguns sons e vocês vão dizer 
qual palavra esses sons juntos formam.

-  /u/ /i/. Juntos formam qual palavra? UI

-  /i/ /a/. Juntos formam qual palavra? IA

-  Nós já conhecemos algumas letras e os 
sons que elas representam. Escreva na 
lousa as letras A e U e pergunte às crianças:

-  Que letra é essa? É a letra A. Qual é o som 
dessa letra? Muito bem, é o som /a/.

- Que letra é essa? É a letra U. Qual é o som 
dessa letra? /u/.

-  Juntando as duas letras, temos a palavra 
AU. Repitam: AU. 

Continue a atividade, usando apenas vogais 
orais, dizendo às crianças:

-  Vamos juntar os sons e descobrir qual é a 
palavra? Trabalhe palavras como AI, UAU, 
OU. 

Segundo passo. Agora, vamos juntar vogais 
orais e consoantes para formar palavras?

-  Prestem atenção aos sons que eu vou falar 
e como vou juntá-los.

-  /ô/  /b/  /a/

-  Juntos, eles formam a palavra OBA.

-  Eu vou falar alguns sons e vocês vão dizer 
qual palavra esses sons juntos formam:

- /b/ /ô/ /i/ 

-  Juntos, eles formam a palavra BOI.

Terceiro passo. Continue a atividade, 
usando palavras formadas por vogais orais e 
consoantes, e portanto, propondo aos alunos 
que identifiquem os sons que se repetem 
nas palavras. Use palavras simples como: 
BAÚ, BABÁ, BOBA, BEBÊ; OCA, OCO, CACO; 
DIA, DOA, DADO e DEDO.

Atenção! As letras devem ser ensinadas na 
ordem do alfabeto. Faça atividades com 
palavras que usem apenas a consoante 
ensinada. Após o domínio dessa consoante, 
utilize palavras que tenham mais de uma 
consoante, desde que já tenham sido 
ensinadas. Se as crianças estão aprendendo 
a letra C e o som /k/, somente após 
conseguirem identificar esse som, associado 
às vogais orais, é possível continuar 
treinando os sons aprendidos anteriormente 
e acumular conhecimento para reconhecer 
diferentes sons nas palavras.

Veja um exemplo de ficha com atividade 
de análise e síntese de sons. A atividade 
deve ser lida por você e as crianças devem 
resolvê-la sob sua orientação. Não esqueça 
que atividades que envolvem a utilização de 
sons somente podem ser realizadas depois 
de eles serem ensinados. 
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CONHECIMENTO ALFABÉTICO

Na língua portuguesa do Brasil, há um 
alfabeto, composto por letras e sons. O 
conhecimento do código alfabético constitui 
uma etapa importante do desenvolvimento 
das habilidades elementares no processo 
da leitura e escrita. Na pré-escola, as 
crianças aprimoram e desenvolvem os 
conhecimentos que já trazem de sua 
experiência social com a cultura escrita. 
Outros estímulos e estratégias possibilitam 
que elas possam ampliar seu conhecimento 
sobre as letras, números e outros símbolos.

A compreensão do código alfabético implica 
que a criança ou o aprendiz entenda que há 

correspondência entre palavras escritas com 
unidades visuais (letras ou combinações 
de letras) que são, sistematicamente, 
relacionadas às unidades sonoras das 
palavras (fonemas), isto é, às menores 
unidades sonoras da nossa fala.

Essas combinações, por sua vez, referem-se 
aos fonemas, isto é, às menores unidades 
sonoras da nossa fala.

Identificar o nome das letras, 
suas formas (traços visuais que as 

diferenciam umas das outras) e seus 
valores fonológicos (fonemas) são 

habilidades inerentes ao conhecimento 
alfabético.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Faz análise e síntese dos sons com vogais orais e 
consoantes já estudadas?

• Identifica sons ou fonemas que formam as palavras?

Outras observações:

1.  Fale os sons das letras de cada palavra. 
Desenhe no quadrinho uma bolinha para 
cada som que você percebeu.

2. Leia com a turma cada palavra formada.

3. Faça uma linha ligando as palavras à 
imagem que a representa.

4. Em cada palavra, pinte de //// a letra que 
representa o primeiro som de cada palavra. 
Pinte de  //// a letra que representa o último 
som de cada palavra.
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DADO 

BOIA

CABIDE

DEDO

Valorize a participação dos alunos. 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 
Data: ____________________________________________________ 
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As crianças devem aprender o código 
alfabético, isto é, conhecer as letras 
do alfabeto da língua portuguesa. 
Segundo Ventura (2015):

“É esse conhecimento das letras que 
vai possibilitar à criança, mesmo antes 
da aprendizagem do ensino formal, 
executar tipos de escrita fonetizadas, 
uma vez que a criança começa a ter 
a ideia de que as palavras orais são 
constituídas por segmentos sonoros 
e que cada um desses segmentos 
são traduzidos numa letra (princípio 
alfabético). Este pensamento,  feito pela 
criança, possivelmente precederá 
uma compreensão mais profunda 
de como as letras são usadas nas 
atividades de leitura e de escrita 
(ALVES-MARTINS E SILVA, 1999).”

Ventura, Cláudia Sofia da Costa. 
Os Contributos da Literacia para a 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, Universidade 
dos Açores, 2015: 38.

Enumeramos alguns aspectos importantes 
relacionados ao conhecimento alfabético 
como apresentar as letras em ordem 
alfabética, o aprendizado do nome das 
letras, identificar a posição de uma letra 
em relação à outra; conhecer as formas 
maiúsculas e minúsculas das letras, 
relacionar letra-som, associar cada letra 
à sua realização fonológica dominante (é 
o caso, por exemplo, da letra C, cujo som 

Apresentação

Nesta modelagem de aula, vamos 
apresentar uma estratégia para ensinar o 
nome das letras, seu traçado e som.

Fique atento à estratégia utilizada e lembre-
se de que outros recursos, adequados à sua 
realidade, podem ser usados.  

Objetivos: 

•  Realizar o traçado da letra A em suas 
apresentações bastão, imprensa e cursiva 
minúscula e maiúscula.

• Identificar figuras com nomes que 
comecem com a letra A. 

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Escreva na lousa a letra A e cole uma figura 
ao lado começada com A. Aponte a letra A, 
dizendo o som /a/. 

dominante é o K – casa); recitar o alfabeto; 
identificar palavras que comecem com o 
mesmo som (fonema) de cada letra; nomear 
figuras; reconhecer o próprio nome, os 
nomes de colegas e familiares; estabelecer 
interação entre as representações visual, 
espacial e sensório-motora das letras. 

A seguir apresentaremos em modelagem 
de aula como trabalhar essas habilidades 
com as crianças. 

E na sala de aula, o que fazer?

  AULA 7. ENSINANDO OS NOMES DAS 
  LETRAS E SEUS SONS 
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1º dia: Escreva a letra A (bastão) na lousa, 
seguindo o movimento indicado pelas 
setas, enquanto as crianças observam. A 
seguir, oriente-as a traçar a letra A no ar 
com o dedinho; depois na carteira. Chame 
uma criança para traçar a letra na lousa, 
enquanto a turma observa. A seguir, peça 
que tracem a letra, observando o sentido 
das setas. 

2º dia: Escreva a letra A (cursiva maiúscula) 
na lousa, seguindo o movimento indicado 
pelas setas, enquanto as crianças observam. 
A seguir, oriente-as a traçar a letra A 
repetindo o mesmo procedimento proposto 
para a letra bastão.

3º dia: Escreva a letra a (cursiva minúscula) 
na lousa, seguindo o movimento indicado 
pelas setas, enquanto as crianças 
observam. A seguir, oriente-as a traçar a 
letra A repetindo o mesmo procedimento 
acima.

Peça aos alunos que falem outros nomes 
iniciados pela letra A. Podem ser nomes 
de pessoas,  animais, objetos ou lugares. 
Anote na lousa as palavras que surgirem 
da contribuição das crianças. Lembre-se 
de explicar que, quando são nomes de 
pessoas ou de lugares, devemos escrever 
com a letra inicial maiúscula.

Utilize essa mesma estratégia de ensino 
com todas as letras do alfabeto. Enfatize os 
sons das letras. Estimule a percepção das 
crianças com questões como:

- Qual movimento sua boca faz para 
produzir esse som? E sua língua?  

Peça para que observem um colega 
pronunciar o som da letra e observar como 
a boca e a língua se movimentam ou utilize 
outras estratégias semelhantes que julgar 
adequadas.

Distribua para as crianças massinha de 
modelar e oriente-as a representarem a 
letra A. 

 Letra do alfabeto modelada com massinha.

Faça na lousa o movimento adequado para 
se escrever a letra A e incentive as crianças 
a realizarem o mesmo movimento, no ar. 
Chame uma criança para escrever essa 
letra na lousa. Você pode apresentar as 
quatro representações das letras para as 
crianças da pré-escola II: bastão (A), cursiva 
maiúscula (A), cursiva minúscula (a) de 
imprensa minúscula (a). 

Ensine o traçado das representações de 
cada tipo de letra, uma por dia, para o 
melhor aprendizado das crianças. 

D
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AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Identifica por nome as letras do alfabeto que já foram 
trabalhadas?

• Associa as letras a sua realização fonológica dominante?
• Faz o traçado das letras observando os movimentos 

corretos da escrita?

Outras observações:

COMPREENSÃO ORAL DE TEXTOS

A leitura se efetiva no processo de 
interpretação ou compreensão. Entender 
o que se leu está intimamente ligado 
à capacidade de desenvolvimento, de 
percepção da consciência fonológica e 
fonêmica, do código alfabético e a um 
processo de cognição que se refere à 
interpretação do que ouviu e leu. Essa é uma 
habilidade a ser desenvolvida nas primeiras 
etapas do processo. Para tanto, estratégias 
específicas devem ser implementadas, 
tais como a interação verbal e a leitura 
dialogada.

Na educação infantil, a compreensão 
oral de textos, imagens, cenas deve ser 

enfatizada por meio de condução do 
professor ou professora.

A partir de perguntas propositivas 
durante e após a leitura em voz alta, as 
crianças têm sua percepção e interesse 
estimulados e, consequentemente, suas 
habilidades a serem desenvolvidas. Essa 
não é uma etapa estanque, linear, mas 
um processo dinâmico, lúdico e contínuo. 
Ao longo do tempo, há ainda a ampliação 
do vocabulário, a identificação de partes, 
cenários, fatos, encadeamento temporal, 
além de outros fatores inerentes à história 
apresentada, assim como pode reconhecer, 
interagir, criar em torno de e compreender 
significados a partir do que ouviu/leu. 
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Veja um exemplo de ficha com atividade de traçado de letra e identificação letra-som. 
Valorize a participação dos alunos. 
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“Por outro lado, com base numa 
abordagem cognitiva, autores como 
F. Capovilla (2005) diferem aprender a 
ler de ler: durante a aprendizagem da 
leitura, inicialmente, a decodificação 
é essencial, é preciso que se saiba 
identificar as palavras; ler, no entanto, 
exige, também, a compreensão 
textual. Assim, conforme o aprendiz 
se torna capaz de identificar cada 
vez mais rapidamente as palavras, 
mais ele pode focar sua atenção na 
compreensão do texto. Num sistema 
de escrita alfabético e com algumas 
irregularidades como o português, 
é importante que se ensine as 
correspondências grafofonêmicas 
para as crianças e que se desenvolva 
nelas a consciência de que as 
palavras podem ser segmentadas 
em unidades menores e que essas 
unidades podem se repetir em outras 
palavras. Assim, de acordo com essa 
abordagem, somente quando a 
criança tiver domínio das estruturas 
das palavras é que ela será capaz de 
compreender aquilo que decodifica 
(CUNHA & CAPELLINI, 2009). 

Em um estudo longitudinal feito 
com o objetivo de identificar que 
habilidades, na pré-escola e início 
da alfabetização, são capazes de 
predizer o desempenho ulterior 
em leitura e escrita, A. Capovilla, 
Gütschow e F. Capovilla (2004) 
obtiveram como um dos resultados 
que, dentre as tarefas de consciência 
fonológica, as que envolviam 
consciência de fonemas foram mais 
fortemente correlacionadas à leitura 
e à escrita. Esse estudo corrobora a 
abordagem cognitiva, no sentido de 
que demonstra que o domínio das 

estruturas das palavras é essencial 
para uma boa aquisição da leitura 
e, consequentemente, para sua 
“compreensão”. (NASCIMENTO, 
Amanda de Brito. Leitura em 
voz alta versus leitura silenciosa: 
análise de compreensão textual em 
crianças, UFPB, 2015: 6)

Para desenvolver a compreensão oral, o 
professor ou professora deve propor ques-
tões que envolvam emprego de pronomes 
interrogativos e adverbiais, como:

Pode também fazer perguntas abertas 
sobre os textos que envolvam personagens, 
cenários, acontecimentos, estimulando 
a habilidade de inferência, previsão de 
desfechos, descrição de imagens. 

A seguir, apresentaremos em modelagens 
de aula como trabalhar essas habilidades 
com as crianças. 

D
re

am
st

im
e.

co
m

macpro07
rona transparency



30

E na sala de aula, o que fazer?

AULA. INTERPRETAÇÃO ORAL DE 
TEXTO, CONVENÇÕES DE ESCRITA E 
LEITURA COMPARTILHADA

Apresentação

Nesta aula, vamos explorar a interpretação 
oral de texto, as convenções da escrita (da 
esquerda para a direita e de cima para 
baixo) e a leitura compartilhada.  Você vai 
precisar escrever em um cartaz a parlenda: 
João corta pão. 

Objetivos: 

• Acompanhar a leitura de  texto e perceber 
as convenções de escrita.  

• Ouvir e participar de forma adequada de 
diferentes momentos de leitura.

• Interpretar oralmente informações dos 
títulos e conteúdo do texto.

• Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 
recorrendo a estratégias de observação 
gráfica e/ou de leitura. 

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola). 

Desenvolvimento

Comece a aula dizendo aos alunos que 
hoje a turma vai conhecer um texto. Esse 
texto é uma parlenda. Afixe o texto em 
lugar adequado da sala de aula. Antes de 
ler o texto, aponte para a informação sobre 
sua origem. Explique aos alunos que essa 
parlenda é um texto popular, não tem autor 
conhecido, nem a data em que foi escrito 
(s/d), não foi retirada de nenhum livro e, por 
isso, dizemos que é de domínio público. 
Leia apontando para a expressão: “Fonte: 
Domínio público, s/d”.

JOÃO CORTA PÃO,
MARIA MEXE ANGU,

TEREZA PÕE A MESA
PARA A FESTA DO TATU.
Fonte: domínio público, s/d.

Leia o texto com pronúncia, ritmo e 
entonação adequadas.  Explique à turma 
que iniciamos a leitura da esquerda 
para a direita e de cima para baixo. Leia 
novamente o texto orientando as crianças 
a acompanharem a sua leitura, enquanto 
você desliza uma régua abaixo da frase que 
está sendo lida. 

Converse sobre as informações 
apresentadas e veja se os alunos conhecem 
o vocabulário usado. Pode ser que eles não 
saibam o significado de angu. Caso isso 
ocorra, explique que angu é um alimento 
que se faz misturando, ao fogo, farinha de 
milho (fubá) com água e, às vezes, sal. Que 
é um prato da culinária afro-brasileira, ou 
seja, que nossa cultura está relacionada 
com a matriz africana. Parece um mingau. 
Pergunte quem já comeu angu. Se gostou. 
Era salgado? O angu foi feito com fubá? Se 
possível, mostre uma foto de angu para a 
turma.

Leia novamente o texto para que as 
crianças repitam, verso por verso. Depois 
todos juntos recitam a parlenda para 
decorá-la.

Faça uma leitura compartilhada com a 
turma. Leia as frases do texto, pedindo às 
crianças que as completem oralmente:
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João corta ________________________________________ .

Maria mexe ______________________________________ .

Tereza põe a _____________________________________ .

Para a festa do __________________________________ .

Pergunte às crianças se gostaram de 
aprender essa parlenda.

Peça também que a recitem mais uma vez 
com a turma, fazendo gestos livremente. 

Peça-lhes para a recitarem em casa para 
os familiares.

Ao final desta atividade, visando 
acompanhar o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos, pode-se usar a 
tabela a seguir. Faça nela alterações 
adequadas ao seu público-alvo e ao texto 
a que ela se refere.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Percebe as convenções de escrita? 
• Ouve e participa de forma adequada de diferentes 

momentos de leitura?
• Demonstra estar desenvolvendo o hábito de leitura? 
• Interpreta oralmente informações dos títulos e 

conteúdo do texto?
• Levanta hipóteses sobre gêneros textuais recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Outras observações:

O DESENVOLVIMENTO 
DE VOCABULÁRIO

O desenvolvimento do vocabulário também 
constitui um elemento fundamental para o 
desenvolvimento da literacia na pré-escola. 
Na sua experiência social, a criança já está 
em contato com a cultura oral e escrita. 
No entanto, no espaço escolar a criança 
terá contato com estratégias direcionadas 
para a ampliação e o desenvolvimento 
de seu repertório oral, ampliando seu 
rol de comunicação oral e  partilhando 
suas referências com outras crianças. O 
vocabulário é, portanto, a palavra falada e 
escrita que o aprendiz identifica, conhece, 
recria, partilha e troca na sua vivência. A 
cultura oral é muito significativa para o 
processo de alfabetização. 

Alguns estudos apontam para a relação entre 
a oralidade e a ampliação do vocabulário. 
O repertório desenvolvido pela criança na 
primeira infância é primordial por uma série 
de fatores, tal como sua comunicação, sua 
expressividade, sua interação com o mundo 
social, mas também como ferramenta de 
compreensão, interpretação e criação para 
a cultura escrita. Apesar de ser desenvolvido 
de forma natural, em variados contextos 
e fases da criança e ao longo da vida, é 
competência da educação escolar visar à 
ampliação do vocabulário, estimulando-a 
por meio do uso de diversas estratégias, 
como as rodas de conversa, a contação de 
histórias, a leitura dialogada, a identificação 
de objetos, entre tantos outros.
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“Partindo desse pressuposto, 
observamos que a aquisição da 
linguagem oral é um processo de 
apropriação que se dá através da 
aproximação com a fala do outro, 
seja ela da mãe, do pai, do professor, 
dos amigos ou aquelas ouvidas na 
televisão e no rádio, é a partir dessa 
interação que as crianças começam a 
falar ampliando assim seu vocabulário. 
Segundo Brasil (1998), essa ampliação 
da capacidade de comunicação oral 
acontece gradativamente, por um 
processo de idas e vindas e as crianças 
têm ritmos próprios na conquista da 
capacidade linguística e acontece em 
tempos diferentes de uma criança 
para a outra. (SANTOS, Maria Gabriela 
da Silva; FARAGO, Alessandra Corrêa. 
O desenvolvimento da oralidade 
das crianças na Educação Infantil. 
Cadernos de Educação: Ensino e 
Sociedade, Bebedouro - SP, 2 (1): 112-
133, 2015: 119).

“Esta ampliação do repertório 
linguístico da criança poderá 
acontecer de situações como dar 
recados, pedir informações, buscar 
algum material o professor oportuniza 
ao aluno fazer o uso contextualizado 
da linguagem, com significado e 
de formas comuns iniciando as 
conversações. O professor deve 
possibilitar a todos os alunos a 
participação em momentos de fala, 
incentivando-os a falar. A participação 
das crianças nestas atividades 
envolvendo a oralidade possibilitará 
o desenvolvimento de competências 
como ler e escrever”. (SANTOS), Maria 
Gabriela da Silva; FARAGO, Alessandra 
Corrêa. O desenvolvimento da 
oralidade das crianças na Educação 
Infantil. Cadernos de Educação: 
Ensino e Sociedade, Bebedouro - SP, 2 
(1): 112-133, 2015: 121.

E na sala de aula, o que fazer?

Propomos algumas sugestões de atividades 
para desenvolvimento do vocabulário das 
crianças. 

1. Apresentação de palavras novas com 
definições claras contextualizando 
adequadamente. Na parlenda “João 
corta pão”, a palavra “angu” pode ser 
contextualizada em outras frases e as 
crianças dizerem se o significado foi 
usado de forma correta ou não. “João 
come angu.”; “Papai passou angu na 
parede”. 

2.  Associação de novas palavras a campos 
semânticos e ao conhecimento prévio 
da criança. Entende-se por campo 
semântico os sentidos variados que as 
palavras podem possuir. Esses sentidos 
precisam estar contextualizados. 
Exemplo: campo semântico da palavra 
brincadeira – passatempo, diversão, 
divertimento, piada, dentre outras 
palavras. Há ainda a percepção lexical 
relacionada às palavras e seus campos 
ou domínios. Para o exemplo da palavra 
ou imagem do mar, estariam associados: 
peixe, água, barco, dentre outras.

3. Completar frases com adjetivos para 
caracterizar um objeto, oralmente. 
Exemplo: “A flor é ____________. (bonita, 
cheirosa, amarela”) etc. 

4. Estimular a formação de frases ou 
pequenos textos, oralmente, a partir de 
observação de figuras.

5. Conversar sobre temas diversos para 
desenvolver a linguagem oral e ampliar o 
vocabulário. 

6. Propor momentos para cantar 
(destacamos aqui as cantigas de roda), 
por meio das quais as crianças podem se 
expressar, usando a linguagem corporal, 
dança, interação com os colegas, 
pronúncia de palavras, noções de ritmo e 
melodia.  
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7. Propor momentos de ouvir e narrar 
histórias. As crianças devem, a partir da 
observação de  imagens, por exemplo, 
descrever personagens, organizar 
cenas de acordo com a ordem dos 
acontecimentos, identificando princípio, 
meio e fim da história e praticando o 
reconto.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Incorpora ao seu repertório novas palavras, utilizando-as 
de forma contextualizada? 

• Classifica figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças? 

• Completa frases com palavras que dão qualidade a um 
objeto?

• Consegue expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências e temas variados por meio da linguagem 
oral?

• Participa de brincadeiras cantadas usando linguagem 
oral, corporal e interagindo com colegas? 

• Escuta e narra histórias na sequência dos 
acontecimentos e descrevendo cenários e personagens?

Outras observações:

ESCRITA EMERGENTE E 
PRODUÇÃO DE ESCRITA EMERGENTE

Outro elemento significativo no processo 
de alfabetização na pré-escola é o 
desenvolvimento da escrita emergente. 

O contato com a cultura oral e escrita, como 
se viu anteriormente, não se faz apenas por 
meio da instrução formal, na escola ou na 
idade escolar. É um processo que ocorre ao 
longo do desenvolvimento do ser humano. 
Desde seu nascimento, ele ouve sons, vê 
símbolos, letras, interage com seu grupo 
de convivência, comunica-se, emite sons, 
vê placas, ouve música, vê imagens. Tudo 
isso forma referências que ele codifica, 
transmuta, aprimora. 

O conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes relacionados 
à leitura e à escrita, adquirido pelas 
crianças no mundo, na convivência 

social, desde muito cedo, na família, na 
escola, nos grupos de convivência, de 

modo formal ou informal denominamos 
literacia emergente.

A escrita emergente refere-se ao processo 
de desenvolvimento de habilidades 
específicas e essenciais para a leitura e o 
que se relaciona à cultura escrita. Considera-
se como leitores emergentes aqueles que 
estão adquirindo conhecimentos, noções, 
desenvolvendo funções para o ato de ler e 
escrever, tomando consciência elementar 
sobre as letras, o código alfabético, os sons, 
as pronúncias corretas, as formas das letras, 
assim como as habilidades anteriormente 
descritas nos itens anteriores. Esse 
desenvolvimento passa a ser objeto da 
educação escolar, cujo objetivo é estimular 
e direcionar um processo que se inicia antes 
mesmo da entrada na educação formal, 
escolar, por meio de estratégias específicas 
e planejadas. 
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Entre as estratégias, podemos citar a sala 
textualizada (contendo materiais impressos, 
como revistas, cartazes e outros elementos 
de estímulos como acervo de livros feitos 
de materiais diversos etc.), entre outros.

A produção de escrita emergente 
relaciona-se a aspectos como o 

desenvolvimento da coordenação 
motora fina e a manipulação de lápis ao 

desenhar, pintar, colorir, traçar linhas e 
formas das letras, tanto bastão quanto 

cursiva e tentativas de escrita.  

Entre as atividades que contemplam 
a produção da escrita emergente, 
destacamos o desenvolvimento da 
coordenação motora fina e o manuseio 
do lápis; colorir, desenhar, riscar, pintar, 
tentativas de escrita; escrita do próprio 
nome e de nomes de colegas, listas, 
palavras simples de uso comum; traçados 
de grafismo, em especial aqueles que 
ajudam no formato das letras cursivas e 
de bastão; traçado de letras e realização 
de movimentos no ar, em caixas de 
areia mapeando de forma motora a 
escrita, estimulando a aprendizagem 
multissensorial das letras, bem como a 
grafia delas.

E na sala de aula, o que fazer?

Para as crianças desenvolverem a produção 
da escrita emergente, sugerimos algumas 
atividades a serem relizadas com a turma.  

1. Propor atividades de traçados variados 
como círculos, linhas e ondas para o  
desenvolvimento da coordenação motora 
fina e treino da pega correta no lápis.  

“O termo literacia emergente foi 
descrito e aplicado por Clay (1967, 
citado em Gamelas, 2010), mas foram 
Teale e Sulbzy (1986, citado em 
Gamelas, 2010) que o formalizaram 
posteriormente. A aquisição da 
literacia emergente tem início 
antes da escolaridade formal e 
consiste num processo contínuo, 
que se desenrola de forma natural, 
permitindo às crianças adquirir 
conhecimentos e competências que 
serão necessárias na aquisição formal 
do processo de leitura e escrita 
(GAMELAS, 2010; WHITEHURST e 
LONIGAN, 1998). A essa aprendizagem 
natural e espontânea das crianças 
de conhecimentos e competências, 
que serão úteis em aprendizagens 
futuras da leitura e escrita, denomina-
se de literacia emergente. 

São definidos como precursores 
do desenvolvimento da leitura 
formal o conhecimento de letras, 
a consciência fonológica, a 
compreensão da estrutura do texto, 
a relação entre a escrita e o discurso, 
a consciência sobre o impresso e 
algumas dimensões da linguagem 
(SULZBY e TEALE, 1986; WHITEHURST 
e LONIGAN, 1998)”. BARBOSA, 
Ana Filipa Fernandes Paiva, 
Desenvolvimento do vocabulário 
em crianças de idade pré-escolar 
– estudo de caso em contexto de 
jardim-de-infância. 2016: 4). P
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Sites com outras sugestões de atividades de escrita 
emergente:

Tempo junto. https://www.tempojunto.com/?s=ensinar 
+o+alfabeto.   Acesso em: ago. 2020. Atividades variadas 
para ensinar o nome das letras e o traçado de cada 
uma. Selecione aquelas que se adéquem a sua turma.

Como trabalhar a coordenação motora na educação 
infantil. https://institutoneurosaber.com.br/como-
trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-infantil/. 
Acesso ago. 2020.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Pega no lápis de maneira adequada?
• Utiliza as artes visuais para representar diferentes 

situações: desenho, pintura, modelagem, colagem, 
recorte, outras? 

• Associa as letras à sua realização fonológica 
dominante?

• Traça as letras observando os movimentos corretos da 
escrita?

Outras observações:

Para refletir
Qual a importância das 
situações do brincar no 

desenvolvimento motor e no 
desenvolvimento da escrita?

O contato com a cultura 
escrita é realizado apenas no 

espaço escolar?

2. Realizar atividades 
variadas para promover 
o aprendizado do 
traçado adequado das 
letras do alfabeto. 

4. Desenvolver atividades de desenhos e pinturas 
com recursos variados: tinta guache, carvão, giz 
de cera, cola branca ou colorida, modelagens 
com massinha, pintura com textura etc. 

3. Propor situações que contemplem 
desenhos da figura humana, esquema 
corporal, família, situações do cotidiano.
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Primeira letra do 
nome. Ana, 5 anos.

Pintura livre. 
Rafael, 4 anos.

Horta, Júlia, 5 anos.
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Na atualidade entendemos que a 
numeracia inicia-se desde a primeira 
infância, tendo em vista que o mundo 
social no qual estamos inseridos como 
agentes compõe-se de referências sociais. 
Mas a numeracia é muito além disso. 
Refere-se às habilidades que não se 
restringem à capacidade de reconhecer 
números ou contar. 

Na pré-escola, a criança pode desenvolver 
parte das habilidades matemáticas que 
constituem o início de um processo 
contínuo ao longo de sua vida escolar 
e de sua existência no mundo. Muitos 
autores defendem que a matemática 
está intimamente ligada à capacidade 
do indíviduo de resolver problemas, se 
comunicar no mundo, registrar e analisar 
informações, ou seja, consequentemente, 
essa ciência é uma ferramenta que 
o habilita a se posicionar frente às 
situações do cotidiano, resolvendo-as, 
criando hipóteses, participando delas 
ativa e criticamente. Dessa forma, 
essas capacidades estão relacionadas 
ao significado que carregam no 
mundo real, nas situações diárias da 
vida, operacionalizando conceitos e 
habilidades de cunho matemático. 
No entanto, não se pode dizer que o 
aprendizado relativo à matemática na 
pré-escola constitui uma espécie de 
alfabetização matemática. 

“Uma das primeiras definições do 
termo numeracia surgiu no relatório 
Cockcroft (1982 apud Steen et al., 
2001: 172), sob a responsabilidade do 
governo britânico, sobre o ensino 
da matemática. No âmbito desse 
relatório, o termo “numeracia” implica 
dois atributos. O primeiro envolve ter 
à vontade com os números e usar 
capacidades e atitudes, bem como 
aplicar conhecimentos matemáticos 
que permitem a um indivíduo lidar 
com as exigências práticas da vida 
quotidiana. O segundo representa 
a disposição para valorizar e 
a aptidão para compreender 
informação apresentada em termos 
matemáticos.

Reportando-se ao trabalho e 
investigação desenvolvida no King’s 
College, Brown (2000) explicita que o 
termo ‘numeracia’ é definido como a 
capacidade de processar, comunicar 
e interpretar informação numérica 
numa variedade de contextos. 
Zevenbergen (2004) usa também o 
termo ‘numeracia’, perspectivando-o 
como conhecimento prático e 
disposição para usar a matemática 
em múltiplos ‘contextos’. 

TENREIRO-VIEIRA, Celina e VIEIRA, 
Rui Marques. Literacia e pensamento 
crítico: um referencial para a educação 
em ciências e em matemática. 
Revista Brasileira de Educação, v. 18, 
n. 52, jan.-mar. 2013: 172.

CAPÍTULO 5
NUMERACIA E PRÉ-ESCOLA
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As crianças já chegam à pré-escola com 
referências matemáticas vivenciadas no seu 
contexto social e junto aos seus grupos de 
convivência. Por isso é papel do professor 
ou professora favorecer sua percepção 
sobre essas referências, ampliá-las, fazê-
las tomarem consciência, colaborar para 
que desenvolvam suas capacidades e 
habilidades para operacioná-las, levando 
sempre em conta sua relevância na 
experiência da sua vivência social, ou seja, 
despertando-as para a leitura do mundo 
e sua capacidade de posicionar diante 
das situações cotidianas. Auxiliá-las na 
compreensão de que matemática não 
são símbolos, mas formas de pensamento 
e de raciocínio, que se vale de símbolos e 
vocabulário, que possibilita capacidade 
de pensar matematicamente, de fazer 
operações, efetuar raciocínios, de ser capaz 
de resolver problemas, elaboração de 
outros, análise de dados, de referências, ter 
noção de espaço e lugar, entre outras.

“É de realçar o papel do adulto/
educador descrito por Castro e 
Rodrigues (2008: 9) em relação 
ao desenvolvimento matemático 
das crianças: o papel dos adultos 
e, em particular, do educador de 
infância, é crucial no modo como 
as crianças vão construindo a 
sua relação com a matemática, 
nomeadamente quando prestam 
atenção à matemática presente 
nas brincadeiras das crianças e 
as questionam; as incentivam a 
resolver problemas e encorajam a 
sua persistência; lhes proporcionam 
acesso a livros e histórias com 
números e padrões; propõem 
tarefas de natureza investigativa; 
organizam jogos com regras; 
combinam experiências formais e 

informais e utilizam a linguagem 
própria da Matemática (o mesmo 
número que…, a mesma forma que…, 
esta torre é mais alta que…). 

Spodek (2002: 334) refere que “é 
importante que as crianças pequenas 
aprendam não apenas conteúdos 
matemáticos, mas que se envolvam 
nos processos matemáticos: 
procurando padrões, raciocinando 
acerca de dados, resolvendo 
problemas e comunicando as suas 
ideias e resultados.”

DA MATA, Sara Saraiva Fogaça. O 
Ensino da Matemática na Educação 
Pré-Escolar e no Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico. Universidade dos 
Açores, relatório de estágio, 2012:21.

Noções matemáticas

As crianças na educação infantil podem 
aprender o Sistema de Numeração 
Decimal, assim como noções elementares 
relacionadas às operações básicas, além de 
outras noções como os conceitos de “maior”, 
“menor” e “igual”; conceitos de “muito”, 
“pouco” e “nenhum”, por exemplo. Mas é 
importante que esse aprendizado seja feito 
de forma paulatina e contínua, levando-se 
em conta a ludicidade, as idades, o interesse, 
o conhecimento previamente adquirido, 
as possibilidades do contexto, sempre em 
diálogo com o mundo e a experiência da 
criança. Explore as representações e as 
formas como cada uma delas interage 
com os conceitos, os símbolos e as noções 
apresentados.
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“Assim, ao tratar desses conteúdos, 
Smole (2000: 62) explica que: Uma 
proposta de trabalho de matemática 
para a escola infantil deve encorajar a 
exploração de uma grande variedade 
de ideias matemáticas relativas a 
números, medidas, geometria e noções 
rudimentares de estatística, de forma que 
as crianças desenvolvam e conservem 
um prazer e uma curiosidade acerca 
da matemática. Uma proposta assim 
incorpora contextos do mundo real, 
as experiências e a linguagem natural 
da criança no desenvolvimento das 
noções matemáticas, sem, no entanto, 
esquecer que a escola deve fazer o  
aluno ir além do que parece saber, deve 
tentar compreender como ele pensa e 
fazer inferências no sentido de levar cada 
aluno a ampliar progressivamente suas 
noções matemáticas”. LEONARDO, 
Pamela Paola; MENESTRINA, Tatia- 
na; COMIOTTO, Miarka Roger. A 
importância do ensino da matemática 
na educação infantil. I Simpósio de 
educação matemática em debate, v.1, 
2014, p.62.

“Orientação espacial é a capacidade 
que o indivíduo tem de situar-se e 
orientar-se em relação aos objetos, às 
pessoas e o seu próprio corpo em um 
determinado espaço. É saber localizar 

Noções de localização, posicionamento, 
espacialidade, direcionalidade

De forma lúdica, a criança pode apreender 
o vocabulário e o código matemático, 
símbolos e sinais, operações por meio de 
tarefas, brincadeiras, jogos, quantidade, 
espacialidade, posição. 

Noções de posição, direção e espacialidade 
são elementos essenciais para o 
desenvolvimento da numeracia. Atividades 
que exploram o espaço escolar e diferentes 
situações desse mesmo contexto e do 
seu entorno permitem que a criança 
amplie o vocabulário matemático básico 

É bom ressaltar a importância de as 
crianças perceberem que a posição de 
um objeto é sempre dada em relação a 
outro objeto e ao observador, ou seja, é 
essencial compreender também que, para 
descrever essas posições, é necessário 
explicitar-se o referencial. Esta informação 
é fundamental para a melhor compreensão 
dos conceitos trabalhados. O aluno, por 
exemplo, pode colocar um livro em cima 
da sua mesa escolar, ao lado da caixa de 
lápis de cor. O observador, em tal situação, 
é o próprio aluno.  Estimule e proponha 
questionamentos para que as crianças se 
mantenham atentas a esses aspectos. 

Noções de formas geométricas 
elementares, grandezas, espaço

As formas geométricas, grandezas 
e espaço são noções dinâmicas que 
permitem à criança estabelecer 
parâmetros significativos relativos aos 
objetos e a si mesma. Amplie-lhes a 
sua percepção, ofereça-lhes exemplos, 
representações, ajude-as a representar, 
perceber, analisar, comparar, entre 
outras ações. Utilize sempre referências 
do cotidiano dos aprendizes e do mundo 
que os cerca.

o que está à direita ou à esquerda; à 
frente ou atrás; acima ou abaixo de 
si, ou ainda, um objeto em relação 
a outro. É ter noção de longe, perto, 
alto, baixo, longo, curto (ASSUNÇÃO; 
COELHO, 1996, p.91-96).”

h t t p s : / / w w w. p o r t a l e d u c a c a o .
com.br/conteudo/artigos/direito/
orientacao-espacial-e-movimentos-
corporais/42220 - acesso em 13/09/2020. 

relacionado à percepção espacial. Essas 
noções contribuem também para a 
criança aprender o  traçado das letras, 
compreender a posição das letras nas 
palavras e das palavras nas frases, sentido 
da leitura da esquerda para a direita e de 
cima para baixo, entre outras situações.
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“As medidas estão presentes em 
grande parte das atividades cotidia-
nas e as crianças, desde muito cedo, 
têm contato com certos aspectos das 
medidas. O fato de que as coisas têm 
tamanhos, pesos, volumes, tempe-
raturas diferentes e que tais diferen-
ças frequentemente são assinaladas 
pelos outros (está longe, está perto, 
é mais baixo, é mais alto, mais velho, 
mais novo, pesa meio quilo, mede 
dois metros, a velocidade é de oi-
tenta quilômetros por hora etc.) per-
mite que as crianças informalmente 
estabeleçam esse contato, fazendo 
comparações de tamanhos, estabe-
lecendo relações, construindo algu-
mas representações nesse campo, 
atribuindo significado e fazendo uso 
das expressões que costumam ouvir. 
Esses conhecimentos e experiências 
adquiridos no âmbito da convivência 
social favorecem a proposição de si-
tuações que despertem a curiosida-
de e interesse das crianças para con-
tinuar conhecendo sobre as medidas 
(BRASIL, 1998: 225).”

Noções de raciocínio lógico 
e raciocínio matemático

Vários estudos apontam que a matemática 
está presente no universo que nos cerca, 
na música, nos símbolos, nas batidas do 
coração. Também apontam que ela não 
é uma ciência descolada, em separado, 
das outras ciências. Portanto, ela é uma 
dimensão interligada a várias esferas: 
científicas, sociais, à organização do mundo 
natural e social. A criança pode desenvolver 
essa percepção, como já foi dito, por meio 
de variadas estratégias. O raciocínio lógico 
e o raciocínio matemático compreendem 
tarefas de dedução (lógica) e de análise, 
interpretação e resolução. 

Para refletir
 Você reconhece que a 

matemática está presente no 
cotidiano? 

 Que eventos ou fatores 
demonstram a matemática 

no seu cotidiano e de que 
forma você os adaptaria 

para chamar a atenção das 
crianças para eles?

“Baroody (2002: 334) define que 
‘a Matemática é uma forma de 
pensar o mundo e de organizar as 
nossas experiências’. A importância 
de aprender Matemática traduz-se 
pela sua utilidade, para defrontar 
situações diárias, prosseguir estudos 
e exercer variadas profissões. 
Contudo, essa ciência também 
potencializa o desenvolvimento de 
diversas capacidades cognitivas 
aliadas ao raciocínio e à perseverança. 
Por essas razões, considera-se que a 
Matemática é um modo de pensar 
formal, no qual se desenvolve a 
capacidade de hábitos mentais 
que levam à abstração. É um 
complemento da língua materna, 
representada por uma linguagem 
interpretativa e interventiva sobre o 
mundo que nos rodeia, contribuindo 
para o desenvolvimento integral 
do ser humano (PONTE, MATOS 
& ABRANTES, 1998). MEDEIROS, 
Catarina Isabel Moniz Botelho de. 
O jogo e o desenvolvimento do 
raciocínio matemático na educação 
pré-escolar e no ensino do 1.º ciclo 
do ensino básico, UNIVERSIDADE 
DOS AÇORES, DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, Relatório 
de  estágio, 2014:33.
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Os conhecimentos não estão classificados 
em campos (numéricos, geométricos, 
métricos etc.), mas são interligados. Essa 
articulação deve ser preservada no trabalho 
do professor ou professora, para que as 
crianças tenham melhores condições de 
apreender o significado dos diferentes 
conteúdos, percebendo diferentes relações 
entre eles. Portanto, embora tenha os 
blocos de conteúdo como referência para 
seu trabalho, o professor/professora deve 
apresentá-los aos alunos da pré-escola da 
forma mais integrada possível.

o desenvolvimento dos elementos a seguir 
criam condições favoráveis para a aquisição 
da leitura e escrita:

NÚMEROS, NOÇÕES DE QUANTIDADE 
E OPERAÇÕES

Ao introduzir o Sistema de Numeração 
Decimal na Educação Infantil, o professor/
professora deve ater-se ao fato de que a 
escrita numérica se vale apenas de dez 
símbolos (os algarismos de 0 a 9) e que, 
com esses símbolos, é possível registrar 
qualquer quantidade. Esse sistema, além 
de usar símbolos para registrar, também 
permite usá-los para operar. 

Ao desenvolver esse conteúdo na pré- 
-escola, procure resgatar os conhecimentos 
que as crianças já possuem sobre o 
vocabulário matemático básico relativos à 
noção de quantidade, ideia de número e 
contagem. Devem-se propor atividades, 
jogos e brincadeiras que possibilitem às 
crianças entender o significado de símbolos 
e sinais, identificar e comparar quantidades, 
bem como seriação, classificação e 
sequência lógica. 

Ao trabalhar os números e as operações, 
destacamos aspectos importantes nesse 
processo, como: 

Senso numérico: é a capacidade que 
permite diferenciar, sem contar, pequenas 
quantidades de grandes quantidades, 
perceber onde há mais e onde há menos. 

O primeiro contato das crianças com 
os números está relacionado à ideia de 
contar e de reunir ou separar quantidades. 
Quando as crianças aprendem a contar e 
operar com os números, elas fazem uma 

CAPÍTULO 6
NUMERACIA: CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DE 
PREPARAÇÃO PARA A ALFABETIZAÇÃO

Organograma com os componentes essenciais 
de literacia e numeracia.

O desenvolvimento
de vocabulário

Noções 
espaciais, de 

direção e 
medidasNoções de 

formas 
geométricas 
elementares

Noções 
de raciocí-

nio lógico e    
      raciocínio 

matemático

Números, 
noções de 

quantidade e 
operações

            
Escrita

emergente
e produção 

de escrita 
emer-

gente

O conheci-
mento

alfabético

Compreensão
oral de textos

Consciência
fonológica e

fonêmica

Os conceitos aqui dispostos têm como 
objetivo descortinar e favorecer formadores 
na sua consciência, na sua percepção 
e na sua capacidade de estabelecer 
critérios seguros e assertivos para esse 
processo. Entre eles, compreende-se que 
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Senso numérico

“Atualmente, existem várias 
pesquisas que indicam que 
uma boa parte das crianças que 
possuem algum tipo de problema 
de aprendizado de matemática 
apresentam dificuldades no que diz 
respeito ao senso numérico, fato que 
pode ser identificado desde cedo na 
educação infantil, uma vez que, por 
apresentar dificuldades no senso 
numérico, a criança não interage de 
forma significativa com os contextos 
que envolvem números, ou seja, tem 
dificuldades de quantificar, relacionar 
e comparar. Por outro lado, crianças 
que possuem um senso numérico 
bem desenvolvido são capazes de 
estimar quantidade, reconhecer 
erros em julgamentos de magnitude 
ou de medida, fazer comparações 
quantitativas do tipo: maior do 
que, menor do que, equivalente a 
habilidades que ajudam a criança a 
desenvolver desde a compreensão 
do significado dos números até o 
desenvolvimento de estratégias 
para a resolução de problemas mais 
elaborados”.

abstração reflexiva. Isso acontece após 
compreenderem a noção de quantidade 
e a representarem com símbolos que 
não têm semelhança com os objetos que 
representam. Contar e agrupar são ações 
que permitem controlar, comparar e 
representar quantidades. Daí a importância 
de propor aos alunos atividades que exijam 
a contagem de uma coleção de objetos por 
meio de seu agrupamento em quantidades 
menores.

RAMOS, Augusto Cesar Machado; 
GOODWIN, Fernanda Coelho, 
LAUDARESA, João Bosco. Importância 
do senso numérico na aprendizagem 
da matemática,2015: 6. https://
www.ufjf.br/emem/f iles/2015/ 10/
A - I M P O R TÂ N C I A - D O - S E N S O -
NUMÉRICO-NA-APRENDIZAGEM-
DA-MATEMÁTICA.pdf

Noções ou ideias operatórias: implicam 
o desenvolvimento das primeiras noções 
ou ideias envolvidas nas quatro operações 
básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. 
Não há como separar a compreensão 
da estrutura do Sistema de Numeração 
Decimal e o desenvolvimento de 
procedimentos operatórios e seus registros. 
Assim, ao introduzir os cálculos numéricos 
e as operações matemáticas de adição, 
subtração, multiplicação e divisão, de 
modo integrado, devem ser introduzidos os 
processos de desenvolvimento de conceitos 
que envolvem as quatro operações e seus 
modos de representação. 

Explore os algarismos de 0 a 9 com suas 
representações gráficas, relacionando-
os às quantidades que representam e 
os seus traçados corretos; a contagem 
oral pelo menos até 20 em situações do 
dia a dia; comparações entre conjuntos, 
utilizando os conceitos de “maior”, “menor” 
e “igual”; conceitos de “muito”, “pouco” e 
“nenhum”; soma e subtração de números 
de um algarismo; noção de dobro e de 
metade com apoio visual; o zero como 
indicador de ausência de quantidade; 
padrões preestabelecidos em sequência 
de números, objetos e formas, entre outros, 
e a contextualização de quantidades em 
contagens de dinheiro, pessoas e objetos 
em geral. 
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A seguir, apresentaremos em modelagens 
de aula como trabalhar essas noções com 
as crianças. 

E na sala de aula, o que fazer?

APRESENTAÇÃO

Assunto: os números de 0 a 9

A sequência de aulas foi organizada para, 
inicialmente, trabalhar os números de 1 a 
5, podendo as estratégias sugeridas serem 
estendidas de 0 a 9. Ao final da sequência, 
você encontra uma sugestão para introduzir 
o 0. Cada número deve ser trabalhado 
individualmente, explorando a quantidade 
representada, o traçado correto e a posição 
que ocupa na sequência de 1 a 5, assim 
sendo, destine uma aula para apresentar 
cada um dos algarismos. 

Objetivos: 

• Comparar quantidades. 

• Associar quantidades às suas 
representações.

• Reconhecer a sequência natural dos 
números de 1 a 5.

• Escrever corretamente os números de 1 a 5.

Número de aulas: 5

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola)

Desenvolvimento: 

O assunto será desenvolvido em cinco aulas. 

Na primeira aula, sugerimos como 
apresentar os números de 0 a 9, um a um, a 
partir da apresentação do numeral 1. 

Na segunda aula, é feito um levantamento 
prévio das noções de quantidade das 
crianças, usando materiais de manipulação: 
palitos de picolé (ou tampinhas de 

garrafa) e os dedos das mãos, fazendo a 
correspondência um a um. 

Na terceira aula, abordamos a sequência 
numérica de 1 a 5 e sua escrita correta.  

Na quarta aula, realizada preferencialmente 
no pátio da escola, as crianças vão trabalhar 
a escrita correta dos números de 1 a 5 num 
circuito.

Na quinta aula, as crianças vão realizar 
atividades de fixação da sequência 
numérica trabalhada.  

AULA 1. CONHECENDO A QUANTIDADE 1

Nesta aula, sugerimos a apresentação e o 
modo de explorar a quantidade 1 com as 
crianças. Estratégia semelhante, usando 
outros materiais de manipulação, pode ser 
usada para apresentar os números de 0 a 9 
e suas respectivas quantidades, de acordo 
com o desenvolvimento da turma. 

Assunto: Apresentação do número 1

Objetivos: 

• Apresentar o símbolo gráfico que 
representa a quantidade 1.

• Relacionar o número 1 à quantidade que 
ele representa.

Desenvolvimento: 

Coloque sobre a sua mesa alguns objetos 
como: 1 livro, 2 cadernos, 3 lápis, 1 borracha, 
1 estojo, 1 mochila, entre outros. Peça as 
crianças que identifiquem os objetos. Em 
seguida, pergunte se na mesa tem mais 
cadernos ou livros. Quantos livros? Quantos 
cadernos? Quantas borrachas? Tem mais 
livro ou borracha? Vamos contar?

Mostre o livro e pergunte novamente: 
quantos livros? Mostre a borracha. Quantas 
borrachas? Alguém sabe escrever o número 
que representa a quantidade 1? Quer vir 
escrever aqui na lousa? Caso alguém se 
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apresente, deixe que escreva e confira se 
escreveu o número e se usou o traçado 
dele corretamente. Em seguida, escreva o 1 
na lousa, chamando a atenção das crianças 
para o movimento do traçado. 

Agora, as crianças vão fazer a atividade junto 
com o professor ou professora. Diga: Vocês 
vão fazer junto comigo. Vamos desenhar o 
1, com o nosso dedo indicador, no ar. Todos 
prontos? Veja como eu faço: desenhe no ar 
o númeral 1, usando o seu dedo indicador.  
Em seguida, peça às crianças que repitam 
o movimento, junto com você. 

Volte aos objetos que estão sobre a mesa 
e peça que uma criança pegue na mesa  
1 lápis. Mostre para os colegas. Pergunte: 
Quantos lápis? Faça o mesmo pedindo que 
mostrem outros objetos. Peça também 
às crianças que mostrem um objeto que 
esteja na mesa da criança. Ela deve dizer: 
Peguei 1 caderno, por exemplo. Depois de 
as crianças representarem várias vezes a 
mesma quantidade 1 mostrando diferentes 
objetos, distribua uma folha de papel e lhes  
peça que escrevam o 1 como você registrou 
na lousa e desenhe um dos objetos 
representando a mesma quantidade: 1.  

Assim como foi trabalhado o 1, você deve 
trabalhar o 2, o 3, o 4 e o 5. Depois de trabalhar 
esses cinco números, apresentamos a 
seguir mais quatro aulas, explorando a 
sequência de 1 a 5. 

AULA 2. BRINCANDO COM PALITINHOS 
OU TAMPINHAS E DEDINHOS DAS MÃOS 
– NÚMEROS DE 1 A 5

Organize as crianças em duplas, uma de 
frente para outra, formando uma roda. 
Distribua o material de manipulação, de 
modo que cada criança receba 5 palitos ou 
tampinhas. 

A brincadeira é a seguinte: uma das crianças 
pega 1, 2, 3, 4 ou 5 palitinhos ou tampinhas. 
A outra criança da dupla deve mostrar a 
mesma quantidade com os dedinhos da 
mão.

Para conferir a representação, a criança 
encosta um palitinho ou tampinha em cada 
um dos dedinhos indicados, verificando se 
tem a mesma quantidade. Caso sobre palito 
ou tampinha, a criança deve mostrar mais 
dedinhos ou tirar, de modo que dedinhos e 
material de manipulação tenham a mesma 
quantidade. 

Em seguida, a dupla conta os palitos 
ou tampinhas e informa o número que 
corresponde à quantidade representada. 
Na jogada seguinte, elas invertem a jogada, 
aquela que mostrou os palitos ou tampinhas 
mostra os dedinhos e seu parceiro ou sua 
parceira mostra os dedinhos. 

Cabe a você, professor(a), acompanhar as 
representações das duplas, verificando 
se estão fazendo as jogadas de acordo 
com o combinado, orientando as duplas 
na brincadeira. Elas não devem repetir 
mesma quantidade nas jogadas seguintes. 
Oriente as duplas, de modo que, ao final de 
cinco jogadas, elas tenham explorado as 
quantidades de 1 a 5.

G
is

el
le

 V
ar

g
as
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Ao final da brincadeira, peça que as crianças 
contem de 1 a 5 os palitinhos e mostrem os 
cinco dedinhos. 

AULA 3. CONHECENDO AS 
REPRESENTAÇÕES NUMÉRICAS: 
OS NÚMEROS DE 1 A 5

Para essa aula, você deve fazer os números 
de 1 a 5 do tamanho de uma folha de papel 
ofício, usando uma cor diferente para cada 
um dos números. Deve deixar disponível 
para a turma uma caixa com material de 
manipulação, por exemplo: palitinhos, 
tampinhas, pregadores de roupa ou 
qualquer outro que permita a criança pegar 
até 5, usando, para isso, as mãos. 

1   2   3   4   5
Escolha cinco crianças para representar os 
números. Elas devem ficar de frente para 
a turma. Cada uma delas vai apresentar 
para os colegas o número que está 
representando, a começar pelo 1.  

A criança que está com o número 1 deve 
dizer para os colegas: — Sou o número 
1 e convido o meu ou minha coleguinha 
(nomear a criança) para mostrar a 
quantidade que represento. 

A criança convidada deve pegar na caixa 
de material de manipulação a quantidade 
correspondente ao 1. 

Repetindo o mesmo ritual, as crianças 
que representam o 2, 3, 4 e 5 devem 
convidar os coleguinhas para representar 
as quantidades correspondentes, não 
podendo chamar uma mesma criança 
mais de uma vez, a menos que não tenha 
número suficiente na turma. 

Ao final da apresentação dos números e 
suas respectivas quantidades, as crianças 
devem se organizar da seguinte forma: 

Criança número 1, criança que representou 
a quantidade 1 e outra criança, mostrando 1 
dedinho da mão.

Criança número 2, criança que representou 
a quantidade 2 e outra criança, mostrando 
2 dedinhos da mão.

Criança número 3, criança que representou 
a quantidade 3 e outra criança, mostrando 
3 dedinhos da mão. E assim representarem 
até o 5. 

Para finalizar a brincadeira, as crianças 
fazem 5 rodinhas e dentro de cada uma 
delas representa um dos números. Juntas 
cantam uma cantiga de roda e, na sequência, 
elas recitam os números de 1 a 5. 

Depois da brincadeira, deixe expostos os 
números, colando, ao lado ou abaixo, a 
quantidade correspondente. 

AULA 4: SEQUÊNCIA NUMÉRICA E 
ESCRITA CORRETA DE 1 A 5: FAZENDO 
UM CIRCUITO

Esta aula deve acontecer, preferencialmen-
te, no pátio da escola, onde os algarismos de 
1 a 5 devem ser desenhados em tamanho 
bem grande no chão, com giz, para que as 
crianças possam caminhar sobre eles, fa-
zendo o trajeto correto do seu traçado. 
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Converse com a turma sobre os símbolos 
numéricos de 1 a 5 que conheceram na aula 
anterior. Pergunte se alguém sabe como  
esses números são escritos e se algum 
deles quer ir até a lousa para escrevê-lo. 
Caso alguma criança se manifeste, deixe 
que escreva e verifique o movimento que 
a criança faz, para registrá-lo. Explique que, 
agora, vão aprender como escrever esses 
números, fazendo o traçado correto. A 
seguir, organize as crianças para irem para 
o pátio ou outro espaço livre da escola.

No local escolhido, na presença das 
crianças, que devem ser organizadas 
uma ao lado da outra, usando giz, você 
deve traçar os algarismos de 1 a 5, em um 
tamanho de aproximadamente um metro 
de altura, chamando-lhes a atenção para o 
movimento que você faz ao traçá-los. 

A seguir, explique para as crianças que 
elas vão caminhar sobre os desenhos, 
obedecendo ao mesmo movimento que 
você fez, ao traçá-los. Cada criança faz 
o trajeto completo de 1 a 5; enquanto os 

colegas observam se cada um deles está 
fazendo o trajeto corretamente. A cada 
número percorrido, as crianças batem 
palma de acordo com a quantidade que 
ele representa. Se a criança errar o trajeto 
do traçado, os colegas apontam o polegar 
para baixo e a criança repete o trajeto 
novamente, procurando acertá-lo. 

Depois que todas as crianças cumprirem 
o “circuito” completo dos números, peça-
lhes que façam uma rodinha e se assentem 
no chão. Agora, usando o dedo indicador, 
elas devem desenhar cada número no ar, 
fazendo o mesmo movimento que fizeram 
ao caminhar sobre o desenho no chão. 
Faça uma vez esses movimentos, para que 
elas vejam como se faz. 

De volta à sala, distribua uma folha com 
uma atividade como esta, para que as 
crianças, usando lápis de cores variadas, 
façam os contornos dos números e façam a 
correspondência um a um de acordo com 
as imagens. 
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AULA 5. SEQUÊNCIA NUMÉRICA E NOÇÃO DE QUANTIDADE

Nesta aula, você vai apresentar para as crianças atividades escritas, para que as crianças 
fixem o que foi trabalhado com os números de 1 a 5. 

Sugestão: 

1. Complete as sequências com os números que faltam e as estrelinhas que indicam as 
quantidades.

2. Descubra o segredo e complete a sequência.

3. Complete a sequência de 1 a 5. Já comecei!

1

31 5
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Como destacamos na apresentação, 
sugerimos a seguir algumas estratégias 
para introduzir o 0.

Em continuidade às atividades que vêm 
sendo desenvolvidas para trabalhar a 
sequência numérica de 0 a 9, exploramos 
também a escrita correta dos algarismos 
do nosso sistema de numeração decimal 
e a associação de quantidades às suas 
representações numéricas. Veremos, 
agora, como programar uma aula para 
introduzir o (zero) 0. Explore com as 
crianças diferentes situações em que o 
zero é usado em situações do cotidiano 
para indicar ausência de quantidade.

É importante que, ao trabalhar a formação 
dos números, as crianças usem diferentes 
materiais de manipulação como tampinhas 
e palitos de picolé, para que associem 
o número à quantidade representada, 
desenvolvendo, assim, a compreensão dos 
números como símbolos que representam 
quantidades. 

Desta vez, você vai usar uma parlenda. 
A partir da brincadeira com a parlenda, 
você apresenta às crianças o zero como a 
ausência de quantidade. Como sugerido 
anteriormente, ao final da brincadeira, 
apresente o registro gráfico do zero e como 
traçá-lo corretamente, desenhando-o no 
chão, para que as crianças caminhem sobre 
o seu traçado. Ao apresentar o símbolo 
gráfico do zero, pergunte às crianças se já 
conheciam o símbolo e onde já viram o 0. 

Organize as crianças sentadas em roda, 
den- tro ou fora da sala. Uma criança fica 
fora da roda e comanda a brincadeira. 
Enquanto todos recitam a parlenda, a 
criança que ficou fora da roda vai tocando 
nas cabeças daquelas que estão na roda. 
No centro da roda, é colocada uma latinha 
com 10 palitos de picolé que representam 
os biscoitos da parlenda. À medida que 
vão recitando, a criança de fora da roda 
vai tocando na cabeça de cada criança, 
de modo que, quando ela falar “tirei 1”, a 
criança que recebeu o toque na cabeça vai 
e tira um biscoito (1 palito de picolé); “tirei 
2”, a outra criança vai e tira outro biscoito, 
até que se tirem os 10 biscoitos da lata. 
Ao final, a criança que ficou fora da roda 
pergunta: Ainda temos biscoito na lata? As 
outras respondem: Não! A criança fora da 
roda diz: E então? As outras crianças devem 
dizer: Zero (0) biscoito! Repita a brincadeira 
até que todas as crianças da roda possam 
pegar um biscoito e, ao final, a lata ficar 
vazia.

Em sala, usando material de manipulação, 
você pode solicitar que peguem tampinhas 
de várias cores. Em seguida, você vai falando 
as cores de tampinhas e pedindo-lhes que 
mostrem uma tampinha da cor sugerida. 
A criança que não tiver a tampinha da cor 
indicada vai dizer: Zero! Não tenho esta cor. 
E mostrar as duas mãozinhas fechadas. 
Repita esta brincadeira várias vezes, até 
que fique claro para as crianças que o 
zero (0) representa nada, ou ausência 
de quantidade. Lembramos que, nesse 
momento, não será trabalhado o zero como 
ocupante de ordem vazia, no sistema de 
numeração. 

Acompanhe o desempenho dos alunos 
ao longo da sequência de aulas sugeridas. 
Anote os dados mais significativos a serem 
considerados, ao fazer a avaliação formativa. 

Lembramos que as aulas aqui sugeridas não 
esgotam os assuntos propostos, devendo 
o professor (a) buscar outras estratégias, 
bem como desenvolver as atividades e 
seguir as orientações do livro do aluno que 
foi adotado. 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Comunica quantidades oralmente, realizando registros 
não convencionais e/ou notação numérica? 

• Efetua comparação de quantidades?
• Associa quantidades às suas representações e 

estabelece correspondência um a um em uma 
contagem?

• Escreve corretamente os algarismos de 0 a 9?
• Identifica a função do zero na representação de 

ausência de elementos?
• Identifica o número que vem antes e o que vem depois 

de um determinado número até o 9?

Outras observações:

APRESENTAÇÃO

Assunto: ideias da adição e subtração

As aulas programadas nesta sequência 
serão distribuídas duas a duas. As duas 
primeiras aulas com objetivos específicos 
para as ideias de adição; e a terceira e a 
quarta aulas serão destinadas às ideias da 
subtração. Lembramos que essas aulas não 
esgotam os assuntos, que podem e devem 
ser explorados por diversas vezes, até que se 
perceba a fixação do conhecimento.

Objetivos:

• Reconhecer ideias envolvidas na adição e 
subtração.

•  Resolver situações-problema que 
envolvem ideias de adição e subtração.

Número de aulas: 4 aulas

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola)

AULA 1. IDEIAS ENVOLVIDAS NA ADIÇÃO 
- ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Desenvolvimento:

No trabalho com operações de adição, 
é importante contemplar as ideias a ela 
associadas: ideia de acrescentar uma 
quantidade a outra já existente e ideia de 
juntar quantidades. Não deixe de explorar 
também situações em que o zero seja uma 
das parcelas. Inicialmente use material 
de manipulação (palitos, tampinhas) para 
que as crianças façam os agrupamentos. A 
estratégia de contar usando os dedos das 
mãos contribui muito para o aprendizado 
dos alunos. Para esta aula, sugerimos usar 
pregadores de roupa como material de 
manipulação, embora que qualquer outro 
material como palitos de picolé e tampinhas 
também possa ser usado para explorar 
duas ideias da adição: acrescentar e juntar 
quantidades. 

Organize as crianças em círculo, deixando 
os pregadores de roupa disponíveis para 
manipulação no centro da roda. Antes de 
iniciar as atividades de manipulação com as 
crianças, faça perguntas como: quem aqui 
sabe fazer “contas”? Para que servem as 
“contas”? Ouça as manifestações da turma. 
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A seguir, explique que, ao “fazer contas”, 
juntando ou acrescentando quantidades, 
estamos realizando uma operação 
matemática. 

Veja se na turma alguém já tem noções 
relacionadas a ações de adicionar. Talvez 
digam que sabem fazer continhas de “mais”. 
Explique que, mesmo não conhecendo o 
nome, elas já devem ter resolvido muitas 
situações do dia a dia usando esta operação. 
Vamos ver? 

Apresente o material de manipulação 
e diga-lhes que ele será usado para 
resolver algumas situações que lhes serão 
apresentadas. Vamos lá?

Uma das brincadeiras favoritas da Mariana é 
brincar com pregadores, usados para prender 
roupas no varal. Ela gosta de separá-los por 
cores, contá-los e depois juntar todos eles. 

1. Mariana prendeu 3 pregadores vermelhos 
nas pontas dos dedinhos, colocando um 
em cada dedo. Quantos pregadores faltam  
para ela prender um em cada um dos seus 
dedinhos? Ela quer colocar pregadores 
nos dedinhos das duas mãos!

Indique duas crianças para pegar os 
pregadores. A primeira pega 3. A segunda 
deve pegar o restante, ouvindo sugestões de 
quantidade dos colegas, até que cheguem à 
quantidade certa. Nesse momento, podem 
ir acrescentando um a um, até chegar 
a 7. Depois as crianças devem contar o 
total de pregadores (10). Converse com as 
crianças enquanto elas fazem os cálculos, 
acompanhando a lógica usada na estratégia 
de solução. Faça perguntas como: quantos 
pregadores Mariana já tem? Quantos são 
necessários para colocar em todos os 
dedinhos? Como podemos resolver? 

2. Mariana pegou 5 pregadores azuis e 3 
pregadores amarelos para enfeitar os 
cabelos. Quantos pregadores ela vai usar 
no total?

Pergunte quem quer ajudar Mariana 
desta vez ou indique duas crianças. Uma 
deve pegar pregadores azuis e a outra 
os amarelos. Depois elas juntam as duas 
quantidades e contam junto com a turma, 
para encontrar o total. 

Depois de algumas situações como as que 
foram sugeridas, verifique se as crianças 
perceberam que usamos a adição para 
acrescentar ou juntar quantidades. Não há 
necessidade de sistematizar as ideias, elas 
apenas foram apresentadas. Use outros 
materiais de manipulação, usando diferentes 
estratégias como: lápis de cor, tampinhas de 
cores variadas, palitos de picolé, sementes 
coletadas na área verde da escola, se houver. 
Proponha atividades em duplas usando, por 
exemplo, jogos de dados.

Vamos brincar junto com a Mariana?

A seguir, apresente situações envolvendo 
adição e vá indicando crianças para 
resolver o probleminha proposto, usando 
os pregadores. Vamos apresentar, aqui, 
duas situações como modelo. Crie outras 
situações até que fiquem claras para a 
turma as ideias envolvidas na adição.
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AULA 2.  AMPLIANDO IDEIAS DE ADIÇÃO

Nesta segunda aula, as crianças vão resolver 
duas situações, a partir de informações de 
imagens. Para desenvolvimento desta aula, 
busque imagens como as sugeridas.

1. Observe a cena.

a. QUANTOS MENINOS APARECEM NA 
CENA?

b. QUANTAS MENINAS HÁ NA CENA?

c. NO TOTAL, QUANTAS CRIANÇAS 
APARECEM NA CENA?

d. CADA CRIANÇA CARREGA UMA 
MOCHILA. QUAL O TOTAL DE 
MOCHILAS?

Explore a imagem com as crianças, fazendo 
perguntas como: por que todos estão com 
a roupa igual? Quais as cores das suas 
roupas? O que eles estão carregando? Qual 
das crianças está entre Augusto e Joana? 
Como se chama a criança que usa óculos? 
Quantas crianças estão com os cabelos 
presos? Quantas meninas usam saia? Qual 
a criança mais alta? E a mais baixa?

Ao fazer perguntas que vão além do que está 
sendo proposto para o momento, você está 
integrando conteúdos, explorando noções 
de localização, tamanho, entre outros. 
Depois de explorar a imagem, oriente as 
crianças na realização da atividade proposta. 

2. Lara, Maria, Daniel, Marcos e Flávia usam 
vários materiais escolares na escola.

a. QUANTOS LÁPIS? QUANTAS 
BORRACHAS? QUANTOS 
APONTADORES? QUANTAS RÉGUAS?

b. DESENHE, NOS QUADROS, OS 
MATERIAIS ESCOLARES QUE FALTAM 
PARA QUE CADA CRIANÇA FIQUE COM 
UM OBJETO DE CADA TIPO.

RÉGUA APONTADOR

BORRACHA LÁPIS

As imagens são sugestões. Você pode usar 
outras gravuras e explorá-las de acordo 
com os objetivos propostos e os elementos 
que compõem a imagem. Nesta segunda 
imagem, a ideia de adição envolvida é a 
de acrescentar. Verifique que os objetos 
a serem usados pelas crianças não estão 
disponíveis um para cada criança. Explore 
os elementos. Quantas crianças? Quantos 
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meninos? Quantas meninas? O que estão 
fazendo? Onde estão?  O que está sobre 
a mesa? Há lápis suficiente para todas as 
crianças? E réguas? Tem mais crianças ou 
borrachas? Mais lápis ou apontadores? 

Observe que, nas duas aulas sugeridas, 
ainda não foi apresentado às crianças 
nenhum registro formal. Essa é outra 
etapa a ser vencida mais adiante, quando 
serão apresentados o registro horizontal 
da operação e os sinais de adição (+) e 
igualdade (=). 

AULA 3. INTRODUZINDO IDEIAS DA 
SUBTRAÇÃO

Desenvolvimento

Assim como foi sugerido para trabalhar as 
ideias da adição, também na subtração as 
ideias envolvidas devem ser trabalhadas 
antes de serem apresentados os aspectos 
formais da operação de subtração. 

Para introduzir ideias da subtração, 
escolhemos uma brincadeira semelhante 
a um jogo de boliche e podem ser usadas 
tanto latinhas como garrafas PET. A bola 
pode ser confeccionada pelas próprias 
crianças – uma bola de meia, por exemplo. 
Converse previamente com as crianças 
mobilizando-as para organizar o material 
necessário para o jogo. 

Vamos brincar de derrubar latas? Convide 3 
colegas para brincar com você.

Vocês vão precisar de: 6 latas iguais de 
alumínio, 3 bolas, giz. Vocês podem fazer as 
bolas de meias velhas, como a destacada na 
imagem.

Antes de propor as regras do jogo, confira 
com as crianças se todo o material  
necessário está disponível. Organize as 
crianças em grupos de quatro. A seguir, 
apresente as regras do jogo. 

Como jogar

1. Coloquem as 6 latas sobre uma cadeira: 3 
latas na base, 2 em cima e 1 no topo.

2. Tracem uma linha no chão com um giz a 
uns 5 passos de distância da cadeira.

3. Essa linha é a marca a partir de onde cada 
jogador lançará as bolas.

4. Cada jogador receberá 3 bolas para tentar 
derrubar as latas.

5. Conta-se 1 ponto a cada lata derrubada 
e 3 pontos a mais para quem conseguir 
derrubar todas.

6. Façam 5 jogadas e registrem os pontos de 
cada participante. Vence quem tiver mais 
pontos ao final das jogadas.

 1ª
 jogada                                    

2ª
 jogada                                    

3ª
 jogada                                    

4ª
 jogada                                    

5ª
 jogada                                    Nomes das 

crianças

Jogadas
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Durante a brincadeira, ajude as crianças nos 
registros. Elas devem anotar quantos pontos 
fizeram em cada jogada. 

Depois do jogo, elas vão usar os dados 
registrados para trabalhar ideias da 
subtração. Veja, aqui, como você pode 
explorar os resultados. 

Explore o máximo de situações com as 
crianças, propondo, também, que façam 
perguntas, usando os resultados do grupo. 
Ajude-as na formulação das perguntas, 
variando a forma de perguntar.  Como 
você pode observar, nesta aula, usando a 
brincadeira de derrubar latas, apresentamos 
às crianças ideias iniciais da subtração.

QUANTAS LATAS LARA DERRUBOU? 
QUANTAS SOBRARAM?

PEDRO DERRUBOU MAIS OU MENOS 
QUE LARA? QUANTAS LATAS SOBRARAM 
DEPOIS DA JOGADA DE PEDRO?
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AULA 4. AMPLIANDO IDEIAS DA 
SUBTRAÇÃO 

Nesta aula, a atividade proposta explora 
uma outra ideia da subtração. Na aula 
anterior, exploramos a ideia de tirada 
e sobra, quando as crianças trabalham 
com os resultados do jogo. Agora, a 
ideia trabalhada é a de quanto falta para 
completar.

Antes de propor a atividade escrita, use 
material de manipulação pedindo às 
crianças que completem quantidades 
sugeridas, usando tampinhas ou palitos de 
picolé. 

Sugestão: Tenho 4 tampinhas e preciso 
de 9 tampinhas. Quantas tampinhas me 
faltam?

Mariana já pegou 4 palitos de picolé. Ela 
quer completar 8. Quantos palitos lhe 
faltam? 

Aqui também é interessante convidar 
as crianças a apresentarem situações de 
subtração para que os colegas resolvam, 
com a sua ajuda. 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Associa quantidades às suas representações e 
estabelece correspondência um a um em uma 
contagem?

• Resolve situações-problema que envolvem vocabulário 
relacionado às ideias de adição e subtração?

• Resolve atividades que envolvem as ideias associadas à 
adição e à subtração? 

Outras observações:

NOÇÕES ESPACIAIS, DE DIREÇÃO E 
MEDIDAS

As vivências das crianças estão inseridas 
em tempos e espaços com dimensões 
variadas, cercados tanto por fenômenos 
socioculturais como naturais, exigindo-lhes, 
desde cedo, que se situem, tanto em relação 
aos diferentes espaços de convivência como 
em relação a diferentes tempos.

Os conhecimentos matemáticos, tais como 
a contagem, a ordenação, as relações entre 
quantidades, as dimensões, as medidas, a 
comparação de pesos e de comprimentos, 
a avaliação de distâncias, o reconhecimento 
de formas geométricas, o conhecimento e 
o reconhecimento de numerais cardinais 
e ordinais etc. podem ser apreendidos 
utilizando-se de estratégias que valorizem a 
experiência cotidiana.

Portanto, é necessário que se promovam 
atividades e defina-se a intencionalidade 
pedagógica, levando-se em conta atitudes 
de observações, manipulações, análise, 
investigação e exploração no dia a dia, 
investigação e exploração do entorno desse 
espaço físico. Que elas sejam estimuladas 
a levantar hipóteses e consultar fontes de 
informação, buscando respostas às suas 
curiosidades e indagações tanto no campo 
da matemática como em outros campos.

Por meio de atividades que exploram 
o espaço escolar e diferentes situações 
desse mesmo contexto e do seu entorno, é 
esperado que a criança amplie o vocabulário 
matemático básico, principalmente aquele 
relacionado às noções de espacialidade, 
localização, direcionamento, tempo, 
tamanho, peso e volume. 

Dentro dessa perspectiva, é essencial 
que sejam propostas atividades, jogos e 
brincadeiras que possibilitem às crianças 
desenvolver habilidades de:

• identificar posições e direções como: 
“em cima” e “embaixo”, “à frente”, “atrás” 
“entre”, “direita” e “esquerda”, “perto” e 
“longe”; 

• ordenar sequências temporais, utilizando 
conceitos como: “passado”, “presente” e 
“futuro”; “ontem”, “hoje” e “amanhã”; "dia", 
"mês" e "ano"; “dia” e “noite”; 

• distinguir entre: “maior” e “menor”, 
“grande” e “pequeno”, “longo” e “curto”, 
“alto” e “baixo”, “pesado” e “leve”, “cheio” 
e “vazio”.

Importante salientar que, ao trabalhar as 
noções de direita e esquerda, é essencial que 
a criança perceba que está de frente para o 
que está sendo observado e que a direita e 
a esquerda são determinadas conforme a 
posição do observador. 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Localiza objetos e/ou pessoas a partir das informações 
dadas usando conceitos espaciais como: atrás/à frente; 
dentro/fora; em cima/embaixo; direita e esquerda, 
entre outras? 

• Percebe que a posição de um objeto ou pessoa 
é sempre dada em relação a outro objeto e ao 
observador? 

Outras observações:

E na sala de aula, o que fazer?

Como não sugerimos nenhuma modelagem 
de aula para noções de posicionamento,  
espacialidade e direcionamento, listamos a 
seguir algumas atividades que podem ser 
desenvolvidas em sala e arredores da escola.

1.  Localizar pessoas e objetos de acordo 
com posições que ocupam (dentro/fora, 
perto/longe, embaixo/em cima/acima; 
entre/ao lado, atrás/na frente).

2. Comparar objetos quanto ao tamanho 
(grande/pequeno, alto/baixo, maior/menor). 

3. Propor situações reais que permitam 
a criança desenvolver noções de 
lateralidade (direita/esquerda).

4.  Classificar objetos de acordo com os 
conceitos trabalhados.

5. Caça ao tesouro – esta atividade pode ser 
realizada na área de recreação da escola, 
onde se esconde algum objeto (o tesouro) 
e mediante orientações ou dicas usando 
conceitos como dentro, fora, esquerda, 
direita, em cima, embaixo, entre outros, 
as crianças são desafiadas a encontrar o 
objeto.

6. Exploração de gravuras: por exemplo, 
crianças brincando no parquinho da 
escola, distribuídas em diferentes 
posições em relação aos brinquedos 
e colegas, para serem identificadas 
mediante orientações dadas.  

7. Exploração do espaço da sala de 
aula – nesta atividade, as crianças são 
“desafiadas a localizar colegas, objetos, 
móveis dentro da sala, mediante 
orientações ou dicas relacionadas aos 
conceitos a serem trabalhados. 

NOÇÕES DE FORMAS GEOMÉTRICAS 
ELEMENTARES

Vivemos em um mundo tridimensional, 
em que os conceitos geométricos básicos 
são essenciais ao exercício pleno da 
cidadania. Dominar os conceitos básicos 
da geometria nos ajuda, por exemplo, em 
comunicações relacionadas à localização, 
ao tamanho e à forma dos objetos. O 
vocabulário geométrico básico permite-
nos informar aos nossos interlocutores 
observações que fazemos sobre o mundo 
à nossa volta. Compreender conceitos 

geométricos constitui competência básica 
para o desenvolvimento da percepção 
espacial.

O trabalho com a geometria possibilita aos 
alunos desenvolver competências como es-
timar, medir, comparar, generalizar, abstrair. 
Atividades geométricas bem planejadas 
desenvolvem a criatividade e a imagina-
ção. Dentro dessa perspectiva, é desejável, 
na Educação Infantil, que atividades, brin-
cadeiras e jogos com fins educativos pro-
movam desenvolvimento de habilidades 
como: identificar triângulos, retângulos,  
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círculos, quadrados, circunferências e li-
nhas; comparar figuras geométricas; e vi-
sualizar e manipular mentalmente objetos 
bidimensionais e tridimensionais.

Um sólido geométrico possui três 
dimensões: altura, largura e comprimento. 
Há vários objetos do cotidiano do aluno 
que lembram sólidos geométricos. Já nas 
figuras planas, todos os seus pontos devem 
situar-se em um mesmo plano. Os alunos 
podem perceber que determinado lado de 
um sólido pode lembrar uma figura plana. 
Saber o nome correto dos sólidos, para 
crianças entre 4 e 5 anos, é importante, 
mas apenas quando há necessidade real. 
Para resolver um problema, por exemplo, 
pode ser importante para uma criança 
pedir ao colega que pegue a caixa em 
forma de cubo. Nesse caso, o tipo de pista 
exige a construção de uma nomenclatura 
específica para que possa ser mais bem 
compreendida.

Para os alunos na pré-escola, é esperado 
que reconheçam a presença dos sólidos 
geométricos no seu dia a dia, nos objetos 
e brinquedos que manuseiam, e em outras 
situações do seu entorno, reconhecendo, 
assim, o uso social dos conhecimentos 
da geometria. Espera-se, também, que 
compreendam os sólidos geométricos 
como compostos por figuras planas e que 
entre eles existem os corpos que rolam 
mais facilmente (corpos redondos) e os que 
não rolam facilmente. Ao estudar as figuras 
planas, os alunos devem ser instigados a 
identificar e nomear o círculo, o quadrado, 
o retângulo e o triângulo, bem como 
reconhecer diferenças entre essas figuras e 
os sólidos geométricos. Nas figuras planas, 
procure relacionar as formas geométricas 
àquelas encontradas nos ambientes e 
objetos do cotidiano do aluno.

A seguir, apresentaremos, em modelagens 
de aula, como trabalhar essas noções com 
as crianças. 

E na sala de aula, o que fazer?

AULA 5. EXPLORANDO FORMAS 
GEOMÉTRICAS 

Nesta aula vamos explorar a presença 
de objetos do cotidiano das crianças que 
lembram sólidos geométricos.  Mais uma 
vez, lembramos a você que aulas sugeridas 
não esgotam os assuntos e o melhor 
momento para realizá-las depende de você. 
Se necessário, faça os ajustes.  

Objetivos:

• Reconhecer formas geométricas em 
objetos do dia a dia. 

Público-alvo: alunos e alunas da Educação 
Infantil (pré-escola).

Desenvolvimento: 

Nesta aula, as crianças vão explorar formas 
geométricas presentes no cotidiano infantil, 
por meio de seus brinquedos e dos objetos 
de uso diário. Vão explorar as formas 
identificando semelhanças e diferenças 
entre essas formas. Inicialmente sugerimos 
que as crianças comparem uma bola 
com uma caixa de sapatos, observando, 
tocando e testando os dois objetos. Para 
isso, disponibilize esses objetos para que as 
crianças os explorem.
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O olhar atento e investigativo é um dos 
principais quesitos para conhecer e explorar 
o mundo à nossa volta. Desenvolver 
nas crianças habilidades necessárias à 
observação, como estratégia de ensino e 
aprendizagem, é uma necessidade. Por 
meio da observação, a criança percebe 
diferenças e semelhanças entre os objetos 
e situações, estabelece relações, encontra 
respostas ou aguça a curiosidade na busca 
pelo saber. 

Faça perguntas como: Quais as semelhan-
ças e diferenças entre a bola e a caixa de sa-
patos? O que acontece quando você chuta 
uma bola? E quando chuta uma caixa de 
sapatos? Como seria um jogo de futebol no 
qual, em vez de bola, se usasse uma caixa 
de sapatos para ser chutada? A forma dos 
objetos está relacionada ao uso que faze-
mos deles? Ouça atentamente as respos-
tas das crianças e os seus argumentos. 

Os conceitos matemáticos são fundamen-
tais para a compreensão de conceitos 
de diferentes áreas do conhecimento, e  

trabalhar de forma integrada os diversos 
campos do conhecimento é uma forma de 
ajudar os alunos na compreensão do todo, 
das várias realidades.

Após a exploração dos dois objetos, é 
importante que as crianças percebam que a 
forma da bola, por ser arredondada, rola mais 
facilmente, enquanto a forma da caixa de 
sapatos dificulta esse movimento. A seguir, 
proponha que as crianças descubram, na 
própria sala de aula, objetos que rolam e têm 
suas formas parecidas com a bola e objetos 
que têm mais semelhança com a caixa de 
sapatos. 

Para finalizar, proponha que, após as 
investigações realizadas, as crianças 
organizem os objetos observados em: 
objetos que rolam mais facilmente e objetos 
cujas formas dificultam esse movimento. 

Ao desenvolver essa aula, você está 
explorando apenas uma das características 
de alguns sólidos geométricos.

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Percebe que os objetos de seu entorno apresentam 
formas diferentes?

• Reconhece formas geométricas tridimensionais em 
objetos do seu dia a dia?

• Reconhece que objetos de forma arredondada rolam 
com mais facilmente?

Outras observações:

NOÇÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO E 
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

As intervenções e a postura adotada pelo 
professor/professora são essenciais e 
determinantes nos processos de ensino e 
de aprendizagem. O professor/professora 
deve estimular o questionamento das 
situações e as interpretações apresentadas 
pelos alunos, para que eles sintam 
necessidade de rediscuti-las, refazê-las ou 
ampliá-las.

Salientamos que aprender sobre adição e 
subtração requer aprender muito mais do 
que procedimentos de cálculo. Mais do 
que destreza no fazer contas e habilidade 
nas técnicas operatórias, espera-se que 
os alunos compreendam o que fazem 
e desenvolvam os conceitos envolvidos 
nessas operações, daí a importância da 
contextualização das ideias operatórias 
em situações-problema, exigindo o uso 
de estratégias próprias nas soluções, 
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bem como a representação concreta e 
verbal de raciocínios. As atividades com 
sequência lógica contribuem de forma 
geral para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, preparando a criança, entre outras 
capacidades, para a compreensão da 
sequência dos números naturais. 

Resolver situações matemáticas a partir 
de problemas, além de aproximar a 
matemática do cotidiano da criança, 
tornando-a um instrumento de uso 
constante, exige raciocínio, reflexão e 
comunicação matemática. As atividades, 
jogos e brincadeiras a serem propostos 
devem oferecer às crianças oportunidade 
de desenvolver habilidades de raciocínio 
lógico e raciocínio matemático, tais 
como: identificar e dar continuidade nas 
sequências com padrões preestabelecidos; 
resolver quebra-cabeças; recolher e 
interpretar dados; construir gráficos 
básicos; identificar padrões e representar 
de forma concreta e verbal seus raciocínios.

A utilização de jogos e brincadeiras 
na escola favorece a aquisição de 
conhecimentos novos, o aprofundamento 
e a revisão de conceitos já aprendidos, 
servindo como um momento de avaliação 
processual pelo professor/professora e de 
autoavaliação pelo aluno. A participação 
em jogos de grupo representa uma 
conquista cognitiva, emocional, moral e 
social para a criança e um estímulo para o 
desenvolvimento do seu raciocínio lógico. 
Permite-lhe compreender que as regras 
podem ser combinações arbitrárias, que 
os jogadores definem, e perceber que 
só podem jogar em função da jogada do 
outro ou da jogada anterior, se o jogo for 
solitário. 

A seguir, apresentaremos em modelagem 
de aula como trabalhar essas noções com 
as crianças. 

E na sala de aula, o que fazer?

AULA 6. FIGURAS PLANAS E SEQUÊNCIA 
LÓGICA

Objetivos:

• Reconhecer formas geométricas planas 
como triângulo, quadrado e círculo. 

•  Completar sequências lógicas usando 
figuras geométricas planas. 

Público-alvo: alunos e alunas da educação 
infantil (pré-escola).

Desenvolvimento: 

Nesta aula, vamos trabalhar com 
sequência lógica, obedecendo a um 
padrão determinado. Este tipo de atividade 
ajuda as crianças no desenvolvimento do 
raciocínio lógico, na medida em que elas 
devem descobrir o padrão a ser respeitado 
ao completar uma sequência. 

Sugerimos que, nesse momento, as 
crianças organizem as sequências usando 
material de manipulação como tampinhas 
de cores variadas, figuras planas como 
quadrados, círculos e triângulos recortados 
em papel-cartão de diferentes cores, entre 
outras opções. 

Veja, a seguir, algumas sugestões de 
sequência que podem ser trabalhadas: 

Nesta sequência, usamos triângulo azul 
e quadrado vermelho. Usando as figuras 
recortadas, elas devem ser orientadas a 
continuar a sequência, usando as mesmas 
figuras, com as mesmas cores seguindo 
o padrão sugerido. Proponha que as 
crianças, usando as figuras recortadas com 
outras cores e formas, organizem outras 
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sequências, por exemplo: um círculo verde, 
um quadrado azul e um triângulo amarelo, 
repetindo a sequência por três vezes, 
obedecendo ao mesmo padrão. Enquanto 
manipulam as figuras, peça às crianças que 
as nomeiem, dizendo a forma e a cor de 
cada uma das figuras da sequência.

Ao trabalhar com as tampinhas, você pode 
propor sequências como:

Depois de realizar as sequências sugeridas 
com o material de manipulação, em 
outros momentos, apresente às crianças 
sequências em desenhos para que 
as completem, observando padrões 
sugeridos. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA Sim Parcialmente Não

• Identifica círculo, quadrado e triângulo, nomeando 
cada uma das figuras?

• Completa sequências lógicas usando figuras 
geométricas planas?  

Outras observações:

Para refletir
Que relação podemos 

estabelecer entre 
jogos e brincadeiras e 
o desenvolvimento do 

raciocínio e o aprendizado?

 Que relação há entre a 
experiência cotidiana das 

crianças e o desenvolvimento 
do racíocinio lógico e 

matemático?
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Sugerimos aqui atividades com sequências 
lógicas como uma das estratégias que 
favorecem o desenvolvimento lógico. 
Gostaríamos de destacar também a 
importância do uso de quebra-cabeças, 
inicialmente com poucas peças de fácil 
encaixe, que poderiam ser feitos pelas 
próprias crianças, com a sua supervisão, 
usando gravuras trazidas por elas e ou 
selecionadas por você. 
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Literacia familiar constitui um conjunto 
de práticas e experiências relacionadas 

com a linguagem, com a leitura e com a 
escrita, as quais a criança vivencia com 

seus pais ou cuidadores.

Antes mesmo de seu ingresso na escola, 
a criança apreende o mundo à sua volta 
e comunga de valores, crenças e signos 
socialmente produzidos e difundidos, 
apreendendo e ressignificando-os. A 
cultura oral e escrita faz parte desse rol de 
saberes; portanto, quando ingressa nas 
instituições de ensino formal, é preciso 
dialogar, ampliar, sistematizar e desenvolver 
esses signos e saberes.

Reconhecer o papel da família ou dos 
grupos de convivência das crianças, 
compreendendo-os como “práticas, 
representações” que produzem e partilham 
linguagem, escrita, leitura é parte da 
chamada literacia familiar.

Segundo Sali Bento (2014),

“os pais podem ter um impacto maior 
na vida dos filhos do que qualquer 
programa educacional que seja 
implementado sem a colaboração 
das famílias. Assim, a aprendizagem 
realizada na sala de aula deve ser 
estendida também para o contexto 
familiar(…) As atividades realizadas no 
tempo de lazer procuram contribuir 
para que a criança se aperceba 
da existência da literacia na vida 
quotidiana e que a leitura e a escrita 
estão presentes e são úteis até no 
decorrer das suas brincadeiras. 
Através dos resultados das provas, foi 
claramente percetível que, quando as 
atividades de lazer são fomentadoras 
de aprendizagem e de exercitação 

da linguagem escrita, acarretam 
consigo inúmeros benefícios para 
a familiarização da criança com o 
código escrito, fazendo com que 
estas entrem no 1º ciclo com bons 
níveis de literacia. Neste contexto, 
consideramos igualmente relevante 
que os diversos atores e intervenientes 
no projeto educativo (tais como as 
autarquias), atuem neste processo 
com determinação e empenho, 
desenvolvendo programas informais 
de promoção de uma educação para 
a literacia e procedendo a estudos 
longitudinais, conseguindo, dessa 
forma, verificar a sua evolução” 
(BENTO, Sali. Desenvolvimento da 
literacia emergente em crianças em 
idade pré-escolar, Escola Superior de 
educação 2014: 131/132).

A escola deve dialogar com a família 
e com os grupos de convivência das 
crianças, estabelecendo nexos, ampliando 
os significados e tornando a produção 
de conhecimentos mais significativa. A 
escola e a família devem estar em plena 
interação, construindo coletivamente 
novas práticas, mais sistematizadas e 
orientadas, a fim de ampliar o rol de leitura 
e escrita, o reconhecimento de significados 
atribuídos aos sons, às letras, ao alfabeto 
e aos números, ou seja, a comunidade de 
convivência da criança deve ser direcionada 
a atitudes e comportamentos com vistas à 
promoção e ao desenvolvimento da leitura, 
escrita e cálculo.

A motivação, estímulo no que toca à literacia 
familiar, relaciona-se com o ambiente, o 
contexto de vivência da criança, com os 
hábitos dos pais, dos familiares, do grupo 
de convivência da criança, por isso é muito 
importante estabelecer planejamentos 
colaborativos. 

CAPÍTULO 7
LITERACIA FAMILIAR
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Para refletir
Na sua comunidade escolar ou na sua 

localidade, há projetos que envolvam a 
leitura e a escrita?

Você já participou ou desenvolveu 
projetos, no espaço escolar, que 

interagissem com as famílias para o 
desenvolvimento da leitura e da escrita?

• Os momentos lúdicos nos quais, com seu 
grupo de convivência, a criança poderá 
participar de entretenimentos adequados 
à sua faixa etária (brincadeiras, jogos, 
dança, canto).

Há diversas possibilidades para estabelecer 
a interação entre a escola e a família. Com a 
criação de canais de comunicação e pontes 
de interação, os projetos colaborativos 
podem se estabelecer de acordo com 
as demandas do seu público-alvo e seu 
contexto, sem, contudo, perder de vista os 
aspectos já mencionados.

Além desses instrumentos, indicamos, a 
seguir, outras ações e estratégias voltadas 
para a interação e para a realização 
dos projetos colaborativos, articulados 
entre a escola e a família ou ao grupo de 
convivência da criança:

• Dialogar constantemente com as 
famílias, com o objetivo de estabelecer 
possibilidades, orientar as famílias 
partilhando relatos de experiências e 
vivências relacionadas à familiarização 
com a cultura oral e escrita e promovendo 
o interesse das crianças pela leitura;

• palestras para os pais e/ou cuidadores, 
com o objetivo de produzir o 
conhecimento e promover hábitos da 
escrita e da leitura, e ainda despertar nas 
crianças a importância da valorização das 
experiências cotidianas nesse sentido;

• esclarecimentos sobre os projetos 
colaborativos, seus objetivos, sobre as 
atividades desenvolvidas com as crianças 
na escola;

• favorecimento do acesso aos livros de 
literatura infantil entre a escola e/ou 
pais, para que as crianças manuseiem 
ou ouçam a leitura feita por um leitor 
(contação de história) e orientações 
acerca da leitura para as crianças e outras 
iniciativas dessa natureza.

Segundo Diana Vilhena (2014), 

“Desempenhos das crianças estão 
relacionadas com as práticas dos 
pais. Os pais de crianças com melhor 
desempenho mostraram desenvolver 
mais Práticas de Literacia em casa 
do que os pais de crianças com 
baixo desempenho, estes resultados 
são consonantes com a literatura 
(e.g. HOOD, COLON & ANDREWS, 
2008; MARTINI & SÉNÉCHAL, 2012; 
MATA & PACHECO, 2009; NORMAN, 
2007; SÉNÉCHAL & LEFEVRE, 2002; 
SÉNÉCHAL et al., 1998; YEO, ONG & 
NG, 2014).

Os planejamentos colaborativos visam a: 

- despertar, no grupo de convivência da 
criança, o interesse e a importância para a 
leitura, a escrita e o cálculo;

- identificar, renovar e criar novos hábitos 
relacionados à escrita, à leitura e ao cálculo;

- criar espaços, ambientes de cultivo 
e motivação para o contato com a 
cultura oral e escrita com a finalidade de 
despertar em formadores e formadoras 
o conhecimento sobre a literacia familiar. 
Entre as recomendações do governo para 
o desenvolvimento da literacia familiar 
podemos citar:

• A interação verbal, que corresponde ao 
diálogo com a criança, promovendo seu 
vocabulário e as vinculações afetivas. 

• A leitura dialogada, que constitui, além da 
leitura em voz alta, um diálogo sobre os 
temas e as histórias lidas. 

• A narração de histórias, contação de 
histórias, utilizando mecanismos de ênfase 
nos sons, nas imagens, nos dados e nas 
informações sobre personagens e etc. A 
história, a partir da narração, dialoga com 
as práticas orais, são instrutivas e entretêm 
as crianças.

• Os contatos com a escrita, com hábitos 
e experiências cotidianas, com a cultura 
escrita, promovendo o contato da crianças 
com as letras impressas, com o manuseio 
de material impresso, entre outros.
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A seguir, apresentamos um resumo 
com sugestões de conteúdos a serem 
trabalhados na pré-escola, relativos a 
literacia e numeracia. Os conteúdos 
sugeridos devem ser trabalhados de forma 

CAPÍTULO 8
PLANILHA COM SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
PARA O ANO ESCOLAR

recursiva, obedecendo a uma abordagem 
que garanta a ampliação dos temas 
explorados do primeiro para o segundo 
ano da pré-escola. 

CONTEÚDOS TRABALHADOS

LITERACIA NUMERACIA

Quanto à compreensão oral de imagens e 
textos:
 • Leitura e interpretação de imagens.
 • Leitura de textos e percepção das 

convenções de escrita.
 • Interpretação oral de informações dos 

títulos e conteúdo dos textos.
 • Reconhecimento da estrutura de gêneros 

textuais como cantiga, poema, trava-língua, 
conto.

 • Compreensão de assuntos ou temas 
tratados em textos de diferentes gêneros.

Quanto ao desenvolvimento da consciência 
fonológica e fonêmica:
 • Identificação de aliterações.
 • Identificação de palavras que rimam.
 • Compreensão do que é uma frase.
 • Identificação e contagem palavras em 

frases.
 • Identificação e contagem das sílabas das 

palavras. 
 • Isolamento do primeiro e o último sons das 

palavras.
 • Percepção de um som que se repete nas 

palavras.
 • Percepção de um som em diferentes 

posições na palavra (se um determinado 
som está no início, no meio ou no final da 
palavra).

 • Análise e síntese de sons com vogais orais e 
consoantes já estudadas.

 • Formação de palavras novas a partir de 
trocas de sons de uma palavra.

 • Percepção de que o sinal ortográfico til (~) 
produz modificação sonora nas letras A e O, 
fazendo com que essas letras fiquem com 
som nasal como em maçã e leão.

Quanto às noções de posicionamento, 
espacialidade, direcionalidade:
 • Localização de objetos e/ou pessoas a partir 

das informações dadas usando conceitos 
espaciais como: atrás/ à frente; dentro/fora; 
em cima/embaixo; direita/esquerda, entre 
outras.

 • Percepção que a posição de um objeto ou 
pessoa é sempre dada em relação a outro 
objeto e ao observador.  

 • Identificação do primeiro, o último e 
localização de posições intermediárias 
como entre, antes e depois, em uma 
sequência.

Quanto aos números de 0 a 20:
 • Uso contextualizado de quantidades em 

contagens de pessoas e objetos em geral. 
 • Comparações entre conjuntos, utilizando 

os conceitos de “maior”, “menor” e “igual”, 
“muito”, “pouco” e “nenhum”.

 • Escrita numérica correta dos algarismos de 
0 a 9.

 • Leitura, escrita e comparação dos números 
de 0 a 20 e sua sequência. 

Quanto às ideias de adição e subtração:
 • Reconhecimento dos sinais de mais (+), 

de menos (-), de igualdade (=) e seus 
significados e a forma horizontal de registro 
da adição e subtração.

 • Reconhecimento da ideia de adicionar, 
multiplicar e subtrair usando expressões 
como: “quanto a mais, quanto a menos, 
quanto falta, qual o total e somar duas ou 
três parcelas iguais (ideia multiplicativa)”.
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Quanto ao conhecimento alfabético:
 • Identificação por nome das letras do 

alfabeto já trabalhadas.
 • Associação das letras a sua realização 

fonológica dominante.
 • Traçado das letras observando os 

movimentos corretos da escrita.
 • Reconhecimento de que a letra H não 

possui valor sonoro no início de palavras.

Quanto à expressão oral e escrita emergente:
 • Desenvolvimento de atitudes de interação, 

de colaboração e de troca de experiências 
em grupos.

 • Desenvolvimento da escuta e respeito à fala 
dos colegas.

 • Expressão por meio de danças, brincadeiras, 
desenhos, recitação de quadrinha e escrita 
emergente.

• Estímulo à cooperação entre colegas e 
familiares.

 • Manuseio correto do lápis no traçado linhas, 
letras e caminhos.

 • Reconto de histórias e narrativa de fatos de 
sua vida pessoal.

 • Encenação de histórias conhecidas.

Quanto à ampliação do vocabulário:
 • Uso adequado de palavras novas, 

agregando-as ao seu vocabulário. 

CONTEÚDOS TRABALHADOS

LITERACIA NUMERACIA

Quanto a formas geométricas:
 • Percepção de que os objetos apresentam 

formas diferentes.
 • Reconhecimento de figuras geométricas 

bidimensionais e tridimensionais em 
objetos do seu dia a dia.

 • Identificação de círculo, retângulo, 
quadrado, triângulo e circunferência 
nomeando cada figura.

Quanto à noção de medidas:
 • Comparação de tamanhos e distâncias 

usando medidas não convencionais, 
distinguindo entre “maior” e “menor”, 
“grande” e “pequeno”, “longo” e “curto”, 
“alto” e “baixo”.

 • Comparação de objetos e identificar o mais 
“leve” e o mais “pesado”.

 • Uso de expressões como “cheio”, “vazio” e 
“mesma quantidade” ao fazer estimativas 
de capacidade.

Quanto às noções de tempo:
 • Reconhecimento e nomeação dos dias da 

semana e de manhã, tarde e noite como 
períodos do dia, associando atividades aos 
períodos do dia correspondente.

 • Ordenação de sequências temporais, 
utilizando conceitos como “passado”, 
“presente” e “futuro”, “ontem”, “hoje” e 
“amanhã”, “dia”, “mês” e “ano”.

Quanto ao nosso dinheiro:
 • Identificação das moedas que compõem o 

nosso sistema monetário e seus respectivos 
valores. 

Quanto às noções de raciocínio lógico e 

raciocínio matemático:
 • Identificação e continuação de sequências.
 • Resolução de quebra-cabeças.
 • Recolhimento e interpretação de dados.
 • Construção de gráficos básicos.

Para refletir

 Troque experiências com sua comunidade 
escolar, colegas professores, técnicos de 

educação psicólogos a partir dos critérios 
escolhidos por você em relação aos 

conteúdos selecionados na planilha.

 Dialogue com outros professores/
professoras, supervisores/supervisoras, pais 
e modifique ou complemente sua planilha.

 Reflita sobre a importância de analisar 
continuamente os critérios adotados na 

seleção de conteúdos a serem trabalhados 
em sala de aula. 
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CAPÍTULO 9
AVALIAÇÃO FORMATIVA: ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS APRENDIZAGENS NA ALFABETIZAÇÃO

O processo de alfabetização, fundamental 
no desenvolvimento das etapas posteriores 
na educação escolar, não pode prescindir 
de critérios e métodos que possam ser 
constantemente avaliados e discutidos 
com vistas ao seu bom andamento. Nesse 
sentido, a avaliação formativa constitui um 
procedimento imprescindível. 

Mas o que é uma avaliação formativa?

Podem ser consideradas como avaliação 
formativa todas as ações, critérios e métodos 
relativos à avaliação e ao monitoramento 
das aprendizagens nas salas de aulas.

Uma avaliação formativa deve ser 
feita continuamente ao longo do 
calendário escolar anual. A observação 
do desenvolvimento das crianças é 
imprescindível a esse processo, assim 
como o estímulo, porque cada indivíduo 
possui um desenvolvimento e ritmo 
próprios. Por isso, é preciso identificar as 
potencialidades e as dificuldades de forma 
individualizada e contextualizada, além de 
coletivamente. Trace objetivos que estejam 
de acordo com aqueles fundamentais do 
currículo, mas que também considerem os 
aspectos específicos da sua turma e dos 
alunos de forma particular. Essa interação 
é importante para que você identifique o 
andamento real, o desenvolvimento e as 
intervenções que se fizerem necessárias. 
Faça anotações diárias, observe sempre.

“A construção de uma teoria 
da avaliação formativa deve 
assentar numa sólida base de 
investigação empírica que nos 
ajude a compreender questões 
tais como as relações entre as 
aprendizagens dos alunos e as 
tarefas que lhes são propostas, 
as relações entre o feedback e a 
regulação das aprendizagens por 
parte dos alunos ou as relações 
entre os conhecimentos científicos 
e pedagógicos dos professores e as 
formas como organizam e integram 
a avaliação nos processos de ensino 
e aprendizagem. É necessário 
ir compreendendo a natureza 
destas e de outras relações para 
que, juntamente com reflexões 
de natureza teórica, se construa 
uma teoria da avaliação formativa 
progressivamente mais consistente”.

FERNANDES, Domingos. Para uma 
teoria da avaliação formativa. Revis- 
ta Portuguesa de Educação. 2006, v. 
19, n. 2.  Disponível em: <http://www.
scielo.mec. pt/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pi- d=S0871-91872006000 
200003&lng=es&nrm=iso>. 

“A avaliação formativa, segundo 
Hadji (2001), tem o objetivo de 
fazer com que os estudantes 
evoluam em relação ao estágio 
em que se encontram. Os desvios 
encontrados nas produções escritas, 
por exemplo, não seriam faltas a 
serem condenadas, mas fonte de 
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Para refletir

 Liste, num caderno, os 
critérios, estratégias e objetivos 

que tem utilizado para o 
acompanhamento das atividades 

e avaliações do processo de 
aprendizagem das crianças.

Você leva em conta as 
particularidades de cada turma, 
de cada criança, a cada etapa e/

ou ano letivo?

informação para o professor, cujo 
intento é analisar a produção e a 
situação do aluno. Para Bloom et al. 
(1983), na avaliação formativa devem 
ser inclusos todos os elementos 
importantes de uma unidade de 
ensino. Para Perrenoud (1999), a 
avaliação formativa verdadeira deve 
ser acompanhada por intervenções 
diferenciadas, seja por meio de 
transformações radicais na estrutura 
escolar, seja nos horários de horas-
aula, etc. A avaliação formativa é 
uma estratégia pedagógica de luta 
contra fracassos educacionais e 
diferenças de aprendizagem. Para 
isso, é importante o docente, no 
desenvolvimento de uma Sequência 
Didática, detectar o caminho já 
percorrido pelo aluno em relação 
à aprendizagem do gênero e o que 
ainda ele falta percorrer, para fazer 
intervenções didáticas acertadas”.

GONCALVES, Adair Vieira  and  
NASCIMENTO, Elvira Lopes. Avaliação 
formativa: autorregulação e controle 
da textualização. Trab. linguist. 
apl. [on line]. 2010, v. 49, n. 1 [citado  
2020: 241-257. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S0103-181320100001 
00016&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2175-
764X.  https://doi.org/10.1590/S0103-
18132010000100016.

Avaliação formativa

Assim, a avaliação tem caráter processual 
e formativo. É valiosa e indispensável no 
ensino e na aprendizagem da numeracia, 
da literacia e na formação integral da 
criança. Ela fornece dados significativos 
para a família e cuidadores do aluno sobre 
o desempenho (avanços, dificuldades e 
possibilidades), ao mesmo tempo em que 
dá subsídios para a reflexão da prática 

pedagógica do professor. Esse processo 
avaliativo inicia-se no momento em que o 
aluno explicita seus conhecimentos sobre 
aquilo que vai ser ensinado e continua 
a evidenciar-se ao longo do processo de 
aquisição do conhecimento.

As fichas constituem um exercício de 
acompanhamento cotidiano, para que as 
observações sejam contínuas. Você poderá 
adaptá-las, tendo como parâmetro a sua 
realidade, mas é preciso que você tenha 
em mente os critérios que se coadunam 
com os seus objetivos específicos em cada 
passo do processo de preparação para a 
alfabetização.  

Inserimos ao final das modelagens de 
aulas, a título de sugestão, alguns itens 
de avaliação formativa relativos aos temas 
abordados. 

Também sugerimos, no quadro a seguir, 
outros itens que podem compor suas 
observações, como a sociabilidade, 
autonomia, envolvimento e cooperação 
com os colegas nas atividades sugeridas, 
entre outros aspectos.  Esses itens estão 
relacionados aos propósitos da BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular) e do 
PNA (Plano Nacional de Alfabetização) em 
relação à Educação Infantil e devem ser 
contemplados de modo contínuo ao longo 
da pré-escola.

Nos itens sugeridos, você pode usar à 
direita sinais como: S (sim); N (não); e P 
(parcialmente).
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AFETIVO SOCIAIS SIM PARCIALMENTE NÃO

• É assíduo e pontual.

• Compartilha brinquedos e materiais com os 
colegas.

• Ouve com atenção e espera a vez de falar.

• Inicia uma atividade e mantém-se interessado 
até concluí-la.

• Expressa seus sentimentos e respeita os limites 
estabelecidos.

• Participa das as atividades desenvolvidas na 
classe.

 • Demonstra compromisso ao realizar suas 
tarefas.

ASPECTOS RELACIONADOS À IDENTIDADE E 
AUTONOMIA SIM PARCIALMENTE NÃO

• Demonstra atitudes de cuidado e solidariedade 
na interação com crianças e adultos.

• Demonstra imagem positiva de si e confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 
desafios.

• Compartilha alguns objetos e alguns espaços 
com crianças da mesma faixa etária e com 
adultos.

• Comunica-se com os colegas e com os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.

• Respeita regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras.

• Valoriza a diversidade ao participar de situações 
de convívio com as diferenças.

• Atua com independência, confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
limitações.

• Comunica suas ideias e sentimentos com 
desenvoltura a pessoas e grupos diversos.

• Adota hábitos de autocuidado, valorizando 
atitudes relacionadas à higiene, alimentação, 
conforto e cuidados com a aparência.

CONHECIMENTOS DO MUNDO FÍSICO E 
SOCIOCULTURAL SIM PARCIALMENTE NÃO

• Interessa-se em conhecer diferentes formas de 
expressão cultural.

• Valoriza atitudes de manutenção e preservação 
dos espaços coletivos e do meio ambiente.

Sugestão de itens para uma ficha de avaliação formativa tendo como referência a 
BNCC - Educação infantil
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• Apresenta atitude positiva quanto à 
conservação e proteção do ambiente.

• Manipula instrumentos e objetos com o devido 
cuidado e atenção.

• Reconhece algumas propriedades dos objetos.

• Conhece os cuidados necessários à preservação 
da vida e do meio ambiente.

• Sabe da importância de cuidar do corpo de 
forma a prevenir acidentes.

• Valoriza atitudes relacionadas à saúde e ao bem-
estar individual e coletivo.

• Reconhece alguns fenômenos da natureza e sua 
influência no modo de viver.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   SIM PARCIALMENTE NÃO

• Expressa oralmente (com clareza de ideias) o 
aprendido.

• Contribui, com ideias próprias, nas discussões 
em sala de aula.

• Apresenta suas opiniões e respeita a opinião dos 
colegas.

• Manifesta interesse e curiosidade frente aos 
fatos.

• Pronuncia corretamente as palavras do seu 
vocabulário.

MOVIMENTOS, TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS SIM PARCIALMENTE NÃO

• Apresenta coordenação motora grossa 
adequada à idade.

• Apresenta coordenação motora fina adequada 
à idade.

• Participa de jogos e brincadeiras envolvendo 
habilidades motoras diversas.

• Utiliza a linguagem do movimento para se 
expressar e comunicar. 

• Realiza atividades rítmicas e demonstra 
equilíbrio.

• Utiliza a linguagem musical para se expressar e 
comunicar, participando de jogos e brincadeiras, 
envolvendo habilidades musicais no uso da voz, 
do corpo, dos instrumentos musicais e materiais 
sonoros.

• Utiliza as artes visuais para representar, 
comunicar-se e expressar diferentes situações 
como: desenho, pintura, modelagem, colagem, 
recorte, entre outras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil é uma etapa rica, 
potencialmente significativa para o 
estímulo e desenvolvimento das crianças 
e de seu futuro escolar. A atenção dada a 
esses anos escolares é crucial para o bom 
desempenho das crianças nos anos que 
se seguirão no processo de escolarização. 
Entretanto, não sublinhamos apenas 
sua importância para os anos escolares 
subsequentes, mas para sua experiência 
como agente social e cidadania. 

O desenvolvimento da leitura, escrita 
e cálculo, tal como propusemos nos 
capítulos deste livro, são ferramentas com 
impacto no seu desenvolvimento pleno, 
na inserção social. Com isso, sublinhamos 
que o desenvolvimento e o aprimoramento 
dessas ferramentas podem auxiliar os 
indivíduos a conquistas e participação 
na sociedade onde vivem, nas escolhas e 
na mudança para um mundo melhor. A 
escola é parte das instâncias onde os seres 
humanos devem se orientar e aprimorar.

Cada passo nesta tarefa de auxiliá-los a “ler 
o mundo” é de suma importância nesse 

sentido. Cada letra, cada cor, cada número, 
cada som é significativo ao aprendizado. O 
cotidiano na sala de aula pode e deve ser 
estímulado, com proposições e situações 
lúdicas, criativas que podem partir de 
elementos simples. Estimule as crianças ao 
interesse por tudo que as cerca, fazendo-
as perceber que tudo tem um sentido, um 
significado. 

Cabe ao professor/professora criar suas 
melhores estratégias em atendimento 
a esse princípio norteador, convicto de 
sua importância também como agente 
estimulador de patamares mais elevados 
para o pleno progresso daqueles que estão 
sob sua responsabilidade.

Reconhecer esse lugar, o lugar da cultura 
escrita no mundo contemporâneo e 
as especificidades do público-alvo da 
educação infantil é ponto primordial para a 
boa realização de sua tarefa.

DESEJAMOS QUE ESTE MATERIAL 
POSSA FAVORECÊ-LO E ESTIMULÁ-LO
A DESENVOLVER UM TRABALHO 
GRATIFICANTE PARA VOCÊ E SEUS 
ALUNOS E ALUNAS.
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desenvolvimento do raciocínio matemático na educação 
pré-escolar e no ensino do 1º ciclo do ensino básico. Ponta 
Delgada: Universidade dos Açores; Departamento de Ciências 
da Educação, 2014. 

Esse trabalho analisou a importância do jogo para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e para a 
aquisição das chamadas competências transversais. Apresenta e 
analisa estratégias e ações pedagógicas na sala de aula.

NASCIMENTO, Amanda de Brito. Leitura em voz alta versus 
leitura silenciosa: análise de compreensão textual em crianças. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicopedagogia) 
– Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015.

Nesse estudo a autora avalia as diferenças entre a leitura 
silenciosa e a em voz alta, sublinhando o papel da compreensão e da 
decodificação no processo de leitura em crianças do ensino básico.

RAMOS, Augusto Cesar Machado; GOODWIN, Fernanda Coelho; 
LAUDARESA, João Bosco. Importância do senso numérico na 
aprendizagem da matemática. 2015. Disponível em: https://
docplayer.com.br/22268373-A-importancia-do-senso-numerico-
na-aprendizagem-da-matematica.html. Acesso em: 12 maio 2021.

O artigo analisa as dificuldades de aprendizado de matemática, 
relacionando-as ao senso numérico pouco desenvolvido. Além 
disso, questiona a predominância das estratégias pedagógicas 
que privilegiam o cálculo, a algoritimização e os métodos formais.

ROSEMBERG, Fúlvia. Panorama da Educação Infantil 
Brasileira Contemporânea. In: SIMPÓSIO EDUCAÇÃO INFANTIL: 
construindo o presente, 2003, Brasília. Anais [...]. Brasília: Senado 
Federal, 2003.

Nesse artigo a autora analisa parte das políticas educacionais 
para a educação no Brasil nos anos 1990. 

SANTOS, Maria Gabriela da Silva; FARAGO, Alessandra 
Corrêa. O desenvolvimento da oralidade das crianças 
na Educação Infantil. Cadernos de Educação: Ensino 
e Sociedade, Bebedouro-SP, 2 (1), p. 112-133, 2015. 
Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:IrHXUCRG5ZkJ:unifafibe.com.br/revistasonline/
arquivos/cadernodeeducacao/sumario/35/06042015200343.
pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 12 maio 2021.

Nesse artigo enfatiza-se a importância de ações pedagógicas na 
educação infantil para estimular a expressão oral.

TENREIRO-VIEIRA, Celina; VIEIRA, Rui Marques. Literacia e 
pensamento crítico: um referencial para a educação em ciências 
e em matemática. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 
52, jan.-mar. 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-
24782013000100010. Acesso em: 12 maio 2021.

Nesse artigo os autores procuram sublinhar a importância do 
desenvolvimento de ações educacionais com vistas a desenvolver 
“literacia científica, literacia matemática e pensamento crítico”, 
especificamente nas aulas de ciências e matemática.

VENTURA, Cláudia Sofia da Costa. Os Contributos da Literacia 
para a Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 2015. Dissertação (Mestrado PSII) – Universidade dos 
Açores, Ponta Delgada, 2015.

Nesse trabalho a autora destaca a importância da literacia na 
formação humana. Também analisa práticas e suas interfaces 
desenvolvidas nas salas de aula da educação pré-escolar e 1º ano 
do ensino básico, em Portugal.
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