
          
ATIVIDADES NÍVEL II – 07.05 

 

1º Atividade: Página 44- linguagem Oral e escrita. 

• Para realização desta atividade, faça com que a criança reflita sobre a 

construção dos nomes dos amigos em sala de aula. 

CAROLINA 

JOÃO 

GABRIEL 

LAURA 

LORENA 

LORENZO 

LUCAS 

MARIA 

MANUELLA 

MIRELA 

• Mostre os nomes a criança e vá trabalhando o alfabeto e as silabas, por 

exemplo, ao escrever LAURA: Então, agora, escreveremos o nome da 

LAURA, que começa com “L”. Para fazer o som “LA”, que vogal deveremos 

colocar? Nesse sentido, o adulto estará sendo o mediador no processo de 

alfabetização. Dizer conceitos a criança aguçará seus ouvidos a aprender 

com a construção, e não com a repetição e treino. Continuando na 

construção da palavra Laura, mostre a criança que LA já está pronto. Diga 

que agora faremos o som U. Explique, neste momento, que para fazer o 

som “U” basta a vogal “U” e está pronto. Pergunte a eles agora com que 

som termina Laura. Para fazer o som “RA”, com que consoante devemos 

começar? Assim, termine o nome e depois o leia termo a termo. 

• Depois peça a criança que escolham 4 nomes para copiar nos espaços do 

Manual do Aluno. Para copiar, provavelmente ela já terá memorizado o 

nome do amigo construído na escrita, porém a criança ainda pode lhe 

perguntar onde está LAURA. Reflita com a criança, da mesma maneira feita 



anteriormente, antes de lhe dar a resposta (LAURA começa com que 

consoante? E termina como?) 

• Depois escreva o nome do vencedor do jogo do “Bingo dos nomes”, 

sugerido na aula anterior, no espaço abaixo. 

 

2º Atividade: Página 47- Identidade e autonomia. 

• Nessa atividade, o Beto e a Bia abordam o assunto sobre cooperação. 

Conversem com a criança que cooperar e colaborar são responsabilidades 

de todos, dos pais das crianças e dos educadores. Explique que elas podem 

cooperar, arrumando sua cama, recolhendo seus brinquedos, ajudando a 

pôr a mesa do almoço, secando a louça, etc.  

• Para que as crianças compreendam o espaço em que vivem, é fundamental 

que elas adquiram a noção de localização, semelhança, diferença, 

lateralidade, alternância e reversibilidade. Nesse contexto, o conhecimento 

das expressões em cima, embaixo, em frente, ao lado, atrás, perto e longe 

ajudam nessa compreensão da localização no espaço. Para que as crianças 

se familiarizem com essas expressões, é necessário que elas façam parte do 

repertório diário, tornando-se palavras do cotidiano. Dessa forma, as 

crianças poderão utilizá-las para localizarem a si mesmas e também a 

outros elementos no espaço em que vivem. 

• Para completar a atividade, eles deverão conversar com o adulto antes de 

recortar e colar as imagens disponíveis na página de recorte, mostrando 

com sua mão onde está o espaço embaixo e o espaço em cima. (as imagens 

se encontram no final da apostila). 

 

 

 


