
 

                      

 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

                        PROJETO LEITURA    2015 

 
                                                                    Todo risco 

 
                                                                                         A possibilidade de arriscar é que nos faz homens. 

                                                                   Voo perfeito no espaço que criamos. 

                                                                                   Ninguém decide sobre os passos que evitamos. 

                                                                                        Certeza de que não somos pássaros e que voamos. 
                                                                                             Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos... 

                                               

Damario da Cruz, Bahia 

 

                             

                                              

                    Projeto de  Leitura e Escrita-  1º ANOS        2015 

 

Projeto  Brincadeiras -   Ler e Escrever-  página 97 
“Existem inúmeras relações de jogos, em que estes são classificados por faixa 

etária, por área de desenvolvimento, por tipo  de estímulo, pela origem, pela 

utilização ou não de objetos,etc. Existe também um tipo de classificação que 

se encontra na memória de cada um de nós:são aqueles  jogos que nossos pais 

e avós brincaram na infância, e que nos transmitiram.Jogos que não foram 

tirados de livros nem ensinados por um professor, mas sim transmitidos pelas 

gerações anteriores à nossa ou aprendidos  com nossos colegas. Os jogos que 

aconteciam na rua, no parque, na praça, dentro de casa ou no recreio da 

escola. Estes são os Jogos Tradicionais.” 

 

Conteúdos: 

*Sistema de escrita 

*Linguagem oral 

*Linguagem escrita 

Aprendizagem: As propostas do Projeto envolvem a leitura de Textos  Instrucionais 
elaborados para que se aprenda determinada brincadeira .Ao realizar as atividades relativas à 
compreensão das características do sistema de escrita(como escrever o nome de uma 
brincadeira conhecida, preparar uma ficha para entrevistar um adulto sobre uma brincadeira, 
além de participar de uma roda de relatos de brincadeiras tradicionais  favorece a 
aprendizagem e avanço na hipótese de escrita. Tanto o brincar como as diferentes atividades 
propostas ao longo do Projeto favorecem uma abordagem significativa do sistema de escrita, 
de forma contextualizada. 

 



Objetivos Gerais: 

*Construir um repertório de brincadeiras que contribua para o enriquecimento cultural e 

amplie as possibilidades de interação entre os alunos. 

*Participar de situações de leitura de textos instrucionais mesmo antes de ser capaz de 

ler convencionalmente. 

*Escrever, a partir dos conhecimentos já construídos , ou seja, segundo suas hipóteses, 

avançando na compreensão do funcionamento do sistema de escrita. 

*Participar de situações de intercâmbio  oral, ouvindo com atenção, formulando 

perguntas, fazendo comentários sobre o tema e planejando sua fala, considerando 

diferentes contextos e interlocutores. 

 

Direitos de aprendizagem: 

*Compreender o funcionamento alfabético do Sistema de Escrita. 

 

Sistema de escrita 
(A)Escreveu com correspondência sonora alfabética e ortografia regular; 
(B)Escreveu com correspondência sonora alfabética; 
(C)Escreveu com correspondência sonora ainda não alfabética; 
(D)Escreveu sem correspondência sonora garatujas, escritas unigráficas escritas sem 
controle de quantidade de letras. 
(E) Ausência de resposta 
 

Tempo estimado: 4 meses. 

 

ETAPAS: 

Atividade 1A Pág 102-- Roda de conversa sobre as 

brincadeiras de hoje e de antigamente e elaboração de 

lista de títulos das brincadeiras 

Adaptação: Após roda de conversa solicitar que os alunos 

escrevam os nomes de suas brincadeiras preferidas. Em 

seguida elaborar uma lista coletiva 
 

Atividade 1B- Pág  103- Elaboração de ficha para realização de pesquisa sobre as 

brincadeiras da infância a ser feita com os familiares. 

Página 41(aluno- ficha) 

*Não se esqueça de elaborar um comunicado aos pais, falando do Projeto e explicando 

a pesquisa. 

 

Atividade 1C- Pág –106-Apresentação da ficha de Pesquisa para os alunos 

 

Atividade 1D-Pág 107-  Socialização das brincadeiras Pesquisadas e elaboração de 

um cartaz. 

 

Atividade 1E(Adaptação)- Pág 108 -Preparar antecipadamente uma lista com as 

dez brincadeiras menos conhecidas pelos alunos na atualidade ,entregar a lista aos 



e pedir que localizem os nomes de cinco brincadeiras e em seguida propor a escrita 

dos cinco outros títulos. Socializar o Produto final. 

 

Atividade 1F(Adaptação)- Preparar as regras de uma das brincadeiras e levar 

para os alunos com a proposta de leitura , localização de palavras e em seguida 

realizar a brincadeira seguindo as regras(texto instrucional). 

 

2A- Seleção , entre as dez brincadeiras  menos conhecidas pelo grupo, quatro para 

serem explicadas/ensinadas /compartilhadas pelos familiares . 

*Escrita do título de quatro delas.(menos conhecidas). 

 

2B- Elaboração de bilhete convidando o familiar para vir à escola ensinar a 

brincadeira eleita e organização de calendário de visitas Pág- 114 

 

Elabore o convite com data marcada para todos os pais ,porém estabeleça dois pais 

que  serão entrevistados e os alunos que explicarão o Projeto, para isso siga as  

atividades 2C  e  2D. 

 

2C-Planejamento do encontro com os convidados 

2D-Encontro com os convidados. 

 

2E- Brincadeiras e registro pelo professor de informações que serão necessárias para a 

elaboração de painel.(Relatório). 

 

Adaptação- Escolher  uma brincadeira , realizá-la e em seguida propor a escrita 

de uma das regras pelos alunos. *No livro coletânea do aluno colocar todas as regras. 

 

Atividade 3A- Pesquisa de regras  de brincadeiras  em 

livros e textos 
 

Atividade 3B-Leitura compartilhada da regra de uma brincadeira. 

.Adaptação. 

Após a leitura do texto instrucional –Brincadeira Coelhinho sai da Toca, solicitar que 

circulem as palavras –Bambolês, Chão, Brincadeira, Coelhinho. 

Em seguida propor a escrita das palavras- Toca, Coelho, Bola, Criança. 

 

Atividade- 3C-Produzir ficha informativa da brincadeira realizada Pág-121 

*Ficha  informativa sobre a brincadeira “Coelhinho sai da Toca”  

(Coletiva). 

Modelo da ficha na página 122. Seguir a mesma para as demais brincadeiras. 

 

Atividade 3D 

Selecionando e interpretando imagens - (Elaborar painel). 

Adaptação:Observar as imagens das páginas 47,48,49, 50 e 51 do aluno ,discutindo com 

eles sobre os nomes das brincadeiras, quais costumam brincar. 

Em seguida realizar a atividade da página 54  e 55 , destacando e levando para a 

coletânea. 

 

 



ADAPTAÇÕES: 

 

Atividades 3E 

Brincadeira  Cabra cega 

Realizar a leitura das regras, circular as palavras Olhos, lenço  e corpo ,propor a 

brincadeira e em seguida solicitar a escrita das palavras  :  CHUVA, SALA e PAPEL.  

 

Atividade 3F- Escrita coletiva da Ficha da Brincadeira- Cabra Cega  

 

Atividade 3G-  Leitura das regras da brincadeira – Corre Cutia 

Em seguida propor a escrita de uma das regras.                          

 

Atividade 3H- Escrita coletiva das regras da brincadeira Corre Cutia.   

 

Atividade  3I- Leitura das regras da brincadeira AMARELINHA 

Propor a brincadeira, circular as palavras 

Realizar a escrita das regras da brincadeira                  

*Colocar o texto instrucional com todas as regras no caderno. 

 

Atividade- 3J- Leitura do texto VOCÊ SABIA QUE...  –Pág  52 do aluno 

A Ciranda é  uma cantiga de roda folclórica originário de Pernambuco? 

Propor  circular as palavras Dança, Mar, Roda, Cantiga, Ciranda. 

 

Atividade – 3K- Leitura do Texto Informativo-Pular Corda 

Escrita de um texto – Você sabia que.....   Sobre Pular Corda.                         

 

Atividade – 3L- Leitura das regras da brincadeira Cabo de Guerra 

Circular palavras e solicitar a escrita da Ficha da Brincadeira    

 

 Atividade -3M- Cada criança poderá escrever a ficha de sua brincadeira 

preferida. 

 

Atividade 4A-  Escrita da Dedicatória do livro. 

 

PRODUTO FINAL: 

 

Entrega do livro “Resgate de brincadeiras antigas” aos pais, neste dia combinar 

com alguns pais brincadeiras antigas com seus filhos. 

 

 
 

                                                             Bom trabalho! 

                                                                   Secretaria Municipal de Educação. 

                                                                   Supervisão do Ensino Fundamental. 

                                                                    Coordenação do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

   

 



OBSERVAÇÕES REALIZADAS DURANTE AS ETAPAS DO PROJETO 

     Nome da escola_____________________________________ 

 

        Professor_____________________________________Data_______                                                                  

Aluno Sistema de escrita (Avaliação) Observações 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eixos  observados durante as atividades propostas nas etapas do Projeto: 

 

etapas ORALIDADE LEITURA ESCRITA 

1B X X X 

1C X X X 

2ª X x X 

2B x x x 

3ª X x X 

3B x X X 

3C    

3D X X X 

3E X x x 

3F X X X 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


