ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – Nível I – 4 anos

1.
2.
3.
4.

Encontre seu nome – pg. 01
Adivinhe o nome - pg. 01
Representando personagens diversos – pg. 02
Que palavra começa com a letra... – pg. 03

ENCONTRE SEU NOME
Esta atividade complementa o trabalho com o nome dos alunos, e pode ser feita após a
atividade da página 45 do livro de Língua Portuguesa desta coleção, quando as crianças
já estarão mais familiarizadas com a escrita do seu nome e de seus colegas.
Material: Placas com o nome dos alunos, utilizadas nas lições do livro.
Atividade:
O professor irá colocar todas as placas com o nome dos alunos em cima de uma mesa, e
cada criança deverá procurar o seu.

ADIVINHE O NOME

Esta atividade complementa o trabalho com o nome do alunos, e poderá ser feita após a
atividade da página 45 do livro de Língua Portuguesa desta coleção, quando as crianças
já estarão mais familiarizadas com a escrita do seu nome e de seus colegas.
Material: Placas com o nome dos alunos, utilizadas nas lições do livro.
Atividade:
O professor irá misturar as placas com os nomes de todos os alunos da sala, sorteando
uma sem mostrar para a classe dizendo:
- Vamos descobrir qual é este nome?
Escrever na lousa a 1ª letra do nome sorteado, questionando a sala que letra é aquela e
que nome acham que poderá ser. Escrever a segunda letra, procedendo desta forma até
terminar de escrevê-lo. Aproveitar a situação para nomear as letras que o compõe, e
quantificar quantas são.
Sortear um segundo nome, procedendo desta forma enquanto a sala mostrar interesse.
Este trabalho poderá ser feito em várias etapas, trabalhando-se por ex. 5 nomes por dia.
A letra utilizada para escrever os nomes é a mesma do cartão: letra de imprensa
maiúscula (também chamada de letra bastão).

REPRESENTANDO PERSONAGENS DIVERSOS

Materiais
- Fantasias diversas
- Roupas
- Chapéus
- Caixa grande de papelão para acondicionar as roupas

Atividade:
Os alunos irão escolher as roupas que desejarem para compor um personagem.
Depois de fantasiadas, as crianças poderão:
- Desfilar
- Dramatizar seu personagem, imitando seu andar, modo de falar etc.
- Criar uma história e dramatizá-la.
- Inventar outras brincadeiras.

QUE PALAVRA COMEÇA COM A LETRA...

Atividade:
Em roda, o professor irá escolher uma letra, por ex. A. Cada criança deverá dizer uma
palavra que comece com a letra A. Quando as opções de palavras conhecidas pelas
crianças tiverem se esgotado, escolhe-se uma nova letra.
É interessante que o professor (ou a criança que escolher uma nova letra), não apenas
diga mas mostre a letra escolhida no alfabeto afixado em sala, ou escreva a letra
escolhida na lousa, mostre um cartão com a mesma etc.

