
     
 
  

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Unidade Temática: Análise Linguística e Semiótica (Alfabetização). 

Objetos do Conhecimento: Construção do Sistema Alfabético. 

 

Procedimento:  

 

O adulto deverá levar a criança até o local onde ficam armazenados os alimentos, ler com ele o 

nome de cada alimento, depois a criança deverá escrever em seu caderno a letra inicial de cada 

alimento ou o nome completo e se possível fazer os desenhos dos alimentos na frente dos nomes.  

 

EXEMPLO: 

 

A 
ARROZ 

 

 

Sugestão para verificação: 

 

 Verificar se o aluno consegue reconhecer os alimentos. 

 Consegue escrever a letra inicial de cada alimento ou o nome completo? 

 Consegue desenhar os alimentos? 

 Achou a atividade divertida? 

  



     
 
  

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Unidade Temática: Análise linguística e semiótica (alfabetização). 

Objetos do Conhecimento: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos 

sons da fala. 

 

Introdução: O responsável pela atividade deverá conversar com a criança sobre o nome de cada 

membro da família: curiosidades, motivos pelos quais cada membro recebeu seu nome (apenas o 

primeiro nome), significado (se souber), apelidos e a importância de saber o nome das pessoas. 

Exemplificar nomes escritos em objetos pertencentes à determinada pessoa como envelope de 

cartas, nomes em bolsas, cadernos e roupas (para identificação). 

 

Material necessário:  

 cartões para cada letra dos nomes; 

 caneta ponta grossa (pincel atômico, giz de cera ou canetão) para escrever nos  cartões; 

 tampa de caixa de sapato; 

 areia (colocar na tampa da caixa); 

 papel em branco e canetão ou giz de cera. 

 

Foto: Google 

Desenvolvimento: O responsável pela atividade deverá apresentar cartão por cartão à criança 

que reproduzirá a forma da letra, com o dedo, na caixa de areia. Assim que o fizer, oferecer papel 

para que ela reproduza a letra no papel em branco, com o canetão, formando todas as letras do 

nome. 

Clique no link e acompanhe a sugestão da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=hxpYpjgOZio 


