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que  os  mesmos  trazem  da  sua  vida  escolar  seja 

desafiatório   para  uma  aprendizagem  significativa. 

Visando  desenvolver as habilidades e as necessidades 

de cada educando em relação aos processos cognitivos, 

motor, sócio afetivo e a criatividade por meio de jogos, 

dinâmicas e atividades lúdicas  proporcionando subsídios 

para a superação das dificuldades em relação á escrita 



como ato motor e ato simbólico.

           Considerando que as atividades lúdicas agem 

sobre o processo de aprendizagem pelo qual os alunos 

captam  e  organizam  informações  que  serão 

desenvolvidas  ações  pedagógicas  como:  investigar, 

intervir  e  produzir  estratégias com recursos e materiais 

diferenciados dentro da realidade de cada aluno para que 

se  possam  realmente  serem  inconcluídos  no  processo 

ensino aprendizagem da linguagem oral e escrita.

            E tendo em vista a necessidade de promover 

ações e processos inclusivos, com uma metodologia que 

estimule  o  aprendizado,  reflexão,  criatividade,  a 

cooperação  e  a  superação  das  dificuldades  na  escrita 

que  as  atividades  serão  desenvolvidas  por  mim 

professoram de sala de recursos e com o apoio da equipe 

pedagógica do Colégio Estadual João Cavalli da Costa.
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ORGANIZAÇÃO DO CADERNO PEDAGÓGICO: 

 INTRODUÇÃO.

ATIVIDADES PROPOSTAS A SEREM TRABALHADAS.

1º  ENCONTRO  -  Conhecimento  a  ser  ampliado  ou  adquirido  em  relação  á 

linguagem escrita com jogos, dinâmica, desenhos, leitura e escrita.

2º ENCONTRO - Atividades Mobilizadoras para a aprendizagem da escrita com 

música, jogos, brincadeiras, coordenação motora e esquema corporal.

3º ENCONTRO - Atividades mobilizadoras para a aprendizagem da escrita por 

meio dos jogos, brincadeira e atividades com o dicionário, produção.

4º  ENCONTRO  -  Conhecimento  a  ser  ampliado  ou  adquirido  em  relação  á 

linguagem escrita por meio de brincadeira, charadas,música desenhos.

5º ENCONTRO - Atividades mobilizadoras para a aprendizagem da disgrafia e 

disortografia por meio de atividades grafa motoras e jogos.

6º ENCONTRO - Dificuldades na escrita a serem trabalhadas com as atividades 

propostas por meio da coordenação motora, dinâmicas, desenhos e escrita.

7º ENCONTRO - Atividades mobilizadoras para a intervenção da disortografia e 

disgrafia com atividades grafa motoras, vocabulário, jogos.

8º ENCONTRO - Procedimentos e intervenções a serem trabalhados  com os 

pais e demais professores com dinâmicas, vídeos.

9º ENCONTRO- Conhecimento  a  ser  ampliado  ou  adquirido  em relação  á 

linguagem escrita com rimas e aliterações. 

SINTESE INTEGRADORA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO CADERNO.

REFERÊNCIAS.



APRESENTAÇÃO

O presente caderno pedagógico tem como objetivo  contribuir no processo 

ensino e aprendizagem, para desenvolver as habilidades de interação oral e escrita 

com diferentes práticas pedagógicas enfocando os jogos numa perspectiva inclusiva 

para  alunos  com  distúrbios  de  aprendizagem  relacionados  a   “disortografia  e 

disgrafia“ matriculados no ensino regular e sala de recurso do Colégio Estadual João 

Cavalli da Costa 

A proposta baseia-se no principio de que a aprendizagem só ocorre quando o 

educando interioriza e compreende o conhecimento apossuir-se dele. Portanto não 

basta a mera exposição do aluno ao conteúdo. Para aprender é preciso que haja 

ação. “Porém, tudo isso acontece com a participação do sujeito por inteiro”, ou seja, 

com a mobilização dos seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. (jornal do 

MEC, Brasília, Agosto de 2000).

Desta  forma  pretendesse  possibilitar  aos  alunos  do  projeto  usufruir  das 

técnicas  educacionais  por  meio  de  jogos,  dinâmicas,  brincadeiras,  atividades 

criadoras, recortes, dobraduras, desenhos, pinturas, leitura e produção escrita.  O 

trabalho também enfocara os aspectos cognitivos (concentração, raciocínio, nível de 

leitura,  escrita,  analise  e  síntese).  Aspectos  da  linguagem:  construção  do 

vocabulário,  fluência,  codificação  e  organização  do  pensamento.  Aspectos 

psicomotores:  esquema  corporal,  lateralidade,  organização  temporal  e  espacial, 

equilíbrio, postura, coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Aspectos 

sociais e afetivos:  identificação pessoal responsabilidade, autonomia, assiduidade 

organização do material, relações sociais com a: família, colegas e professores.

Considerando a importância de um trabalho diferenciado na aprendizagem 

dos  alunos  que  apresentam  distúrbios  na  linguagem  escrita  que  este  caderno 

pedagógico  vem  com  o  intuito  de  melhorar  o  ensino  examinando  as  ações  e 

ampliando o conhecimento em relação á escrita com os recursos pedagógicos que 

envolvem  jogos  levando  os  alunos  a  questionar,  interagir,  analisar,  sintetizar, 

escrever espontaneamente e trocar informações por meio de textos diversificados, 

encartes, livros, propaganda, jornais, charadas com reflexões no processo ensino 

aprendizagem.



1- INTRODUÇÃO

O trabalho a ser desenvolvido por meio do caderno pedagógico envolvera os 

alunos do ensino regular e sala de recursos matriculados no 7º,  8º e 9º ano do 

Colégio  Estadual  João  Cavalli,  que  apresentam  Necessidades  Educacionais 

Especiais.  A metodologia será com jogos numa perspectiva  Inclusiva.  O mesmo 

busca  desenvolver  práticas  pedagógicas  que  estimulem  a  memória,  raciocínio, 

atenção,  concentração,  abstração  e  habilidades  linguísticas  e  também  a 

coordenação motora fina e ampla.

Está proposta tem como objetivo solucionar as dificuldades dos alunos em 

relação ao Transtorno da Expressão Escrita: DISORTOGRAFIA e DISGRAFIA, com 

atividades criadoras, dinâmicas, leituras, jogos, musicas, brincadeiras e produções 

escritas. A mesma envolverá os pais dos alunos, professores do ensino regular e 

sala  de  recurso,  equipe  escolar  e  também  dos  profissionais  da  saúde  como: 

fonoaudióloga, psicóloga e psicopedagogo e eu professora PDE 2013.

Será  realizado  um  trabalho  de  sondagem  em  relação  á  aquisição  da 

linguagem oral e escrita, interpretação, produção e o processo de analise e síntese 

da escrita espontânea enfocando os processos cognitivos, motor, sócio afetivo e o 

conhecimento já adquirido.

As ações a serem desenvolvidas buscam motivar o aprendizado em relação á 

investigar,  intervir  e  produzir  estratégias  por  meio  de  atividades  reflexivas  e 

criadoras  com  a  linguagem  oral  e  escrita  permitindo  a  troca  de  conhecimento, 

informações, ideias que levem os alunos a observar e descobrir o funcionamento 

gráfico fonêmico da escrita e suas convenções.

Serão criadas situações em que os alunos tenham oportunidade de refletir 

sobre suas dificuldades em relação á produção de frases, textos, encartes, letras de 

musicas,  reportagens que leem, escrevem, ouvem e falam por  meio da roda de 

leitura e da conversa.

Os  alunos  serão  incentivados  a  expressar  o  pensamento  por  meio  das 

produções  espontâneas,  tanto  na  forma  oral  como  na  escrita,  e  assim  serão 

realizadas as intervenções que incentivem a escrita e melhorem o aprendizado, os 

auxiliado  na  organização  de  suas  ideias  e  na  estruturação  de  suas  produções 

melhorando a capacidade de aprender a ouvir, investigar, analisar e sintetizar. Os 

encaminhamentos serão com jogos cooperativos, pedagógicos de regras e normas e 

com o uso das tecnologias, computador, internet, TV, som e musicas.



Também serão feitas reuniões com os pais e com os professores envolvidos 

para  levantar  os  avanços  e  as  dificuldades  e  possibilitar  assim  a  interação  e  a 

socialização dos mesmos.

Serão  desenvolvidas  dinâmicas  de  relaxamento  físico  e  mental  e  outras 

atividades que trabalhem os aspectos emocionais que possam ocasionar o bloqueio 

do ensino aprendizagem da escrita e assim melhorar a autoconfiança e a autoestima 

dos alunos. Pois a prática educativa com jogos busca potencializar no individuo que 

apresenta  déficits,  condições  que  desenvolvam  suas  habilidades  motoras, 

intelectual,  sócio  emocional  favorecendo  o  aprimoramento  de  competências 

necessárias para o seu aprendizado que está proposta ensinar numa perspectiva 

lúdica a partir dos jogos será desenvolvida.

Em relação á  disgrafia  que é  uma alteração  motora  será  trabalhado  com 

atividades de integração viso motora, coordenação motora fina e ampla, atividades 

com  desenhos,  pinturas  recortes,  dobraduras,  colagens  com  palavras,  figuras  e 

também  o  traçado  correto  das  letras  com  diferentes  tipos  de  atividades,  jogos, 

dinâmicas e brincadeiras.

Com  relação  à  disortografia  que  é  a  escrita  incorreta  das  palavras  será 

trabalhado  com leitura  e  ditado  de  palavras  e  de  pseudopalavras,  jogos  com o 

soletrando para verificar a memória ativa e também a relação fonema/grafema e 

ortografia;  auto  ditado e  jogos  com palavras,  frases,  e  também o conhecimento 

lexical por meio do dicionário explorando as habilidades grafo motoras por meio de 

encartes,  desenhos,  pintura,  dobradura  e  diferentes  tipos  de  textos,  musicas, 

brincadeiras, produção espontânea verificando assim a capacidade de planejamento 

e a organização sequencial temporal, narrativa, vocabulário, coesão.



 ATIVIDADES  PROPOSTAS  A  SEREM  TRABALHADAS  NO  CADERNO 

PEDAGÓGICO:

-  Atividades   grafo  motoras  com  desenhos,  recortes,  pinturas 

dobraduras(coordenação motora fina traçado das letras);

- Jogos da memória com palavras e figuras explorando a memória o processo de 

análise e síntese visual e auditivo;

- Bola ao túnel (atividade para melhorar a coordenação, agilidade e raciocínio)

- Quebra cabeça

- Stops ( memória mediata e imediata, escrita);

- jogo das adivinhações e rimas ( explorar a escrita, memória , leitura)

- Cartas enigmáticas envolvendo a linguagem oral e escrita;

- Brincadeiras de: Estatua copiada (copiar a posição do colega);

- Ruas e avenidas (explorar a noção temporal e espacial);

- Coelho sai da toca;

-  Tiro  ao  alvo,  alerta,  Imagem em ação (mímicas),  para  desenvolver  a  atenção, 

concentração, coordenação e memória por meio da lateralidade e esquema corporal 

por meio do corpo;

- Loteria ortográfica e criptogramas;

- Ditado de palavras;

-  Compor  historia  em grupo (um inicia,  o  outro  faz  o meio e o  outro  o  final  da 

historia);

- Charadas;

- Montagem de história em quadrinhos;

- Ordenar cenas em sequência lógica (inicio, meio e fim).

- Leitura e escrita de rótulos, placas, anúncios e simulação de propagandas;

- Caça palavras.

- Top letras;

- Desenho de fatos e acontecimento da vida diária.

- O Final você decide.

- Dramatização de historia produzida, lida ou ouvida.

- Atividades de produção escrita  como ato motor e ato simbólico ( espontânea e 

dirigida).



1º ENCONTRO:            TEMPO PREVISTO         4 HORAS.

CONHECIMENTO  A  SER  AMPLIADO  OU  ADQUIRIDO  EM  RELAÇÃO Á 

LINGUAGEM ESCRITA.

1 – Leitura e escrita de palavras frases e texto por meio  de acontecimentos da vida 

diária do aluno.

OBJETIVOS: 

Ampliar o vocabulário melhorar a autoestima e autoconfiança, pronunciar e 

escrever palavras e frases e texto com coerência e sua percepção visual.

ÁREAS DO DE ENVOLVIMENTO A SEREM TRABALHADAS:

-  Sócia  afetiva  emocional:  promover  a  aceitação  intragrupal,  integração  e 

socialização,

- Área motora: coordenação viso motora e motora fina por meio do desenho e do 

traçado das letras, orientação temporal e espacial.

- Área cognitiva: Memória mediata e imediata, atenção e concentração linguagem 

oral e escrita. 

ATIVIDADES  MOBILIZADORAS  PARA  A  APRENDIZAGEM  DA  ESCRITA  

DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA:

1- DINAMICA: 

Pessoas são um presente.

Em circulo com um fundo musical os alunos se observam por meio de um 

espelho no interior de uma caixa e depois falam sobre como se verem,  descrevendo 

sua fisionomia, cor ,estatura, cabelos, o que gostam , como se sentem, seus sonhos 

e falam um pouco sobre suas vidas escola, família e seus objetivos.

1.2 – Trabalhar com os aspectos emocionais por meio da roda da leitura e da 

conversa com o seguinte questionamento.

a) Nome e sobrenome, idade, local onde moram.

b) O que  deixa  você feliz?

d) O que  mais gosta de fazer na escola e porque?

f) Qual é o seu  maior sonho ?

g) O que  o desafia em termos de aprendizado?



h) Escreva o nome de quem  você ama e admira?

 1.3- Desenhe quem você  você e  que considera importante em sua vida.

 1.4- Liste quem você ama e são importantes em sua vida com o nome (substantivo) 

em seguida dê a elas uma ou mais qualidade (adjetivos).

NOME                                   QUALIDADE

----------------------------------------            ----------------------------------------.

----------------------------------------            ----------------------------------------

----------------------------------------             ----------------------------------------.

----------------------------------------             ---------------------------------------.

----------------------------------------             --------------------------------------.

.

2  –  Desenhe  diferentes  expressões  fisionômicas:  triste,  alegre,  medo,  raiva, 

curioso destacando como você  se encontra hoje.

  2.1- Agora vamos dramatizar! Qual seria a sua expressão ?

Ex: Se você ganhou um presente!

      Se machucasse!

      Estivesse triste!

      Estivesse alegre!

      PREOCUPADO!

      Assistisse a um filme assustador!

2.2 – LEITURAS E ANALISE DO TEXTO

“Pessoas são um presente”.

Por meio da roda da leitura e da conversa trabalhar a linguagem oral com a 

análise do texto associando à palavra e os sinais de pontuação e acentuação á 

escrita.

Texto pessoas são um presente disponível em: 

WWw rivalcir.com.br/mensagens2006/2917. html. Acesso 04/09/2013 as 08h47min.



FINALIDADE DAS  ATIVIDADES PROPOSTAS:

- Associar a palavra falada à estrutura visual das  frases escritas no texto.

-  Desenvolver  a  velocidade  perceptiva  de  um  texto  escrito  comparando  com  a 

leitura.

- Explorar a zona proximal e o conhecimento lexical da leitura silábica com a escrita 

por meio de palavras e frases.

MATERIAL A SER UTILIZADO:

- Texto pessoas são um presente;

- Caixa com espelho para trabalhar com a dinâmica ;  “Pessoas são um presente”

- Fichas com palavras retiradas do texto;

- Tirinhas com frases do texto;

- Fichas com os sinais de pontuação e acentuação.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:

Trabalhar  a  memória,  escrita  como ato  motor  e  ato  simbólico,  através  da 

comparação  entre  silabas,  números  de  letras,  palavras  escritas  corretamente, 

provocarem a percepção e a escrita  das palavras e o uso da letra  maiúscula e 

minúscula por meio das frases escritas, com o uso do dicionário e da produção do 

texto EU SOU ASSIM.

PRODUÇÃO DE TEXTO:

2.4 – Produção escrita com o tema EU SOU ASSIM:...  Descrevera seu nome e 

sobrenome, suas características fisionômicas, onde mora,com quem convive, escola 

onde estuda,seus sonhos, o que é importante em sua vida.

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.



2º ENCONTRO:     TEMPO PREVISTO          4  HORAS.

ATIVIDADES MOBILIZADORAS PARA A APRENDIZAGEM DA ESCRITA.

Consciência de letras silaba, palavras e frases por meio de música, jogos, 

leitura, escrita e brincadeiras.

OBJETIVOS:

Oferecer subsídios por meio dos jogos e dinâmicas para que os educandos 

tenham condições de melhorar o pensamento de analise e síntese, leitura e suas 

produções escritas.

HABILIDADES  A  SEREM  DESENVOLVIDAS  COM  AS  ATIVIDADES 

PROPOSTAS:

- Coordenação motora;

- Esquema corporal:

- Lateralidade;

- Linguagem oral e escrita;

- conscientização sobre as partes do corpo.

1 – MUSICA:  “DESENGONÇADA”

Vem dançar, vem requebrar.

Vem fazer o corpo se mexer, acordar

é a mão direita, mão esquerda,

que eu vou acordar.

Explorar por meio da música o cotovelo, ombros, braços, pernas, joelho, pé, 

cintura, barriga, olhos e a respiração lateralidade em si e no outro e também noção 

temporal e espacial e esquema corporal.

A letra da musica Desengonçada encontra-se disponível em: 

w.w.w.ensinar-aprender.com.br/2011/04musicas-para-baixar-bia-bedran.ht

Acesso dia 23/09/2013 as 15h02min.



OBJETIVOS Á SEREM DESENVOLVIDOS COM OS JOGOS PROPOSTOS:

- Enriquecimento do vocabulário;

- Conscientização dos componentes de uma palavra, frase e texto,

- Socialização e integração com o grupo.

- Linguagem corporal;

- Sinais gráficos;

- Captação de mensagem por meio da memória.

2- JOGO:

 O SOLETRANDO  COM PALAVRAS1.

 –  Eu vou falar algumas palavras e depois vocês vão soletrar para mim e para os 

seus colegas em seguida vocês escreveram as palavras em um papel e vão trocar 

com o seu colega.

a) professora b) supermercado c) trabalho

P-R-O-F-E-S-S-O-R-A S-U-P-E-R-M-E-R-C-A-D-O T-R-A-B-A-L-H-O.

2.1.  Verificar  a  escrita  correta  das  palavras  utilizando  o  dicionário  para 

melhorar o conhecimento lexical.

a) Trabalho:

b) Professora:

c) Supermercado.

2.2- EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:

As atividades seguintes desenvolvem a fluência do pensamento em relação a 

analise  e  síntese e  também o vocabulário  em relação á escrita  conscientizando 

sobre a relação grafema (letra) e fonema (som).

1 Atividade  Soletrando  adaptada   e  espelhada  do  livro:  Seabra,  Alessandra  Gotuzo. 

Problemas de leitura e escrita: como identificar, prevenir e remediar numa abordagem fônica 

/ Alessandra Gotuzo SEABRA, Fernando Cezar Capovilla. – 6. Ed. São Paulo: Menon, 2011.



2.3- BRINCADEIRA COM A GINASTICA DAS LETRAS, PALAVRAS E FRASES.

a)  Fazer  o  som  das  letras,  silabas  e  palavras  com  palmas,  estalos,  e  sentir  a 

vibração da  voz  e  da língua.  Trabalhar  a  ordem das letras  nas  palavras  e  das 

palavras nas frases, correlacionando o símbolo escrito com o som.

- Trabalhar a articulação das letras e silabas e palavras.

2.4- JOGO DA MEMÓRIA COM PALVRAS E FIGURAS:

Ex: Jogo da memória (ao virar a figura, falar o que é e onde se encontra e depois 

soletrar a palavra).

ex: folha          F – O – L –  H – A 

Eu vou falar uma frase e vocês vão dividi-las em  palavras. Cada um de vocês 

vai falar as palavras de uma frase. Por exemplo, se eu falar / Paulo dormiu/,  quem 

for  o  escolhido  tem  que  dizer  as  palavras  separadas  assim:  Paulo  dormiu  em 

seguida as letras .   

                 P – A – U – L – O / D – O – R – M – I – U.

Trabalhar com frases maiores, por exemplo, se eu falar / A vida é bela quando 

amamos/ quem for o escolhido tem que dizer as palavras separadas, assim: 

A – vida é – bela – quando – amamos.

 Em seguida soletrar uma das palavras.

Ex: A – M – A – M – O – S.

2.5- JOGO DAS PALAVRAS:

Agora vamos verificar a escrita correta das palavras utilizando  os sinais de 

acentuação e pontuação das frases trabalhadas com tirinhas.

Criar frases diferentes. Eu vou dizer uma frase, e nós vamos tirar a ultima 

palavra ou a  segunda palavra e colocar outra no lugar. Por exemplo: / o jogo é algo 

que desperta a curiosidade. O jogo é algo que desperta a atenção/. Agora cada um 

de vocês vai inventar um final para essa frase: / o jogo é algo que desperta a ........../.

Agora vocês vão escrever três frases utilizando as palavras / vida – amor – 

família .

As  atividades  acima  citadas  foram  adaptadas  e  espelhadas  da: Apostila  Abrindo 

Caminhos, do Núcleo Regional de Educação de Pitanga – Equipe de Educação Especial. 

Elaborado por Adriana Luiza Grande Nicaretta e Maria de Fátima Mendes de Lucca – 2000.



3º ENCONTRO:               TEMPO PREVISTO 3 HORAS.

1-  ATIVIDADES  MOBILIZADORAS  PARA A APRENDIZAGEM  DA LEITURA E 

ESCRITA.

 Agrupamento de palavras classificação e organização de informações, 

memória por meio do processo de analise e síntese com rótulos encartes e 

pesquisa de preço em supermercado.

1.2 -  Habilidades a serem desenvolvidas com as atividades propostas 

com jogos  e brincadeiras envolvendo a leitura e a escrita.

- Coordenação viso motora;

- Memória mediata e imediata, compreensão linguística;

- Noção temporal e espacial;

- Atenção e concentração.

2- BRINCADEIRA COELHO SAI DA TOCA: 

Em cada toca tem uma palavra e cada aluno ao sair da sua toca troca 

com o seu colega de posição e depois lê a palavra e sempre será eliminada 

uma toca e quem conseguir ficar até o final ganha a brincadeira..

 A atividade  com a brincadeira coelho sai da toca  foi adaptada e espelhada em:

W.W.W iaulas.com.br.site/arquivo/4744/ jogosebrincadeira.html. Acesso dia 17/09/2013.

EDUCAÇÃO

ATRAVÉS

ESTUDAR

RESPONSABILIDADE



2.1- JOGO DA MEMÓRIA COM FRUTAS2.

Ex: Fui ao supermercado e comprei Laranja e abacate.

      Fui ao supermercado e comprei laranja ,abacate e melancia.

      Fui ao supermercado e comprei laranja, abacate, melancia e mamão.

    

2.2- PRODUÇÃO E DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIA3.

Vamos criar  uma bela  história  com o  tema FUI  AO SUPERMERCADO E 

COMPREI.  Agora  cada  um  de  vocês  vai  imaginar  um  belo  supermercado  com 

muitas diversidades e opções de compras e descrever como ele é e o que comprou 

lá. Em seguida vamos dramatizar a história para nossos colegas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.3- EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM COM A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E 

DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIA COM O TEMA FOI AO SUPERMERCADO.

- Ampliar o vocabulário;

- Destreza motora fina;

- Organizar o pensamento;

- Promover o desbloqueio na escrita por meio da leitura escrita, jogos.

2 -  Atividades  com o jogo da memória acima citadas encontra-se:

 Apostila Abrindo Caminhos, do Núcleo Regional de Educação de Pitanga – Equipe 

de Educação Especial.  Elaborado por Adriana Luiza Grande Nicaretta e Maria de Fátima 

Mendes de Lucca – 2001.

3 - Atividade de produção e dramatização foi adaptada do livro: Recursos pedagógicos 

na  aprendizagem:  subsídios  e  orientações/  secretaria  de  estado  da  educação. 

Departamento de educação especial – Curitiba SEED/SUED/DEE. 1999 . p.;Il.



2.5 – Cada aluno vai  fazer  a sua lista de compra com vinte  itens e depois 

vamos no supermercado para conferir o preço,  marca, validade e peso dos 

produtos.

Nome do produto Marca do produto Preço Peso Validade
Arroz 
Carne 
Leite 
Batata 
Margarina 
Sabão em pó
Banana 
Creme dental
Farinha 
Macarrão 

2.6-EXPLORAR COM OS ALUNOS AS SEGUINTES INFORMAÇÕE DA TABELA:

- Peso dos produtos: quilo, litro, ml.

- Data de validade dos produtos.

- Trabalhar com o nome dos produtos explorando as marcas.

- Trabalhar com os logotipos das marcas e os preços.

- Procurar no dicionário o significado das diferentes marcas.

- Pesquisar quais são os produtos mais consumidos.

- Leitura e a escrita das principais palavras contidas nos rótulos dos produtos 

pesquisados enfocando frases e os sinais de pontuação e acentuação, letra 

maiúscula e minúscula.

2.7- CRIAÇÃO DE DESENHO:

2.7  Trabalhar  com  desenhos  de  produtos  onde  os  alunos  vão  criar  seus 

produtos e suas marcas explorando o desenho a escrita, memória,  cores e a 

coordenação motora fina.

2.8- SIMULAÇÃO DE PROPAGANDA:

Cada aluno vai criar uma propaganda simulando um anúncio de venda do seu 

produto.



4º ENCONTRO: TEMPO PREVISTO 4 HORAS.

CONHECIMENTO  A  SER  AMPLIADO  OU  ADQUIRIDO  EM  RELAÇÃO  A 

LINGUAGEM  ESCRITA.

Perceber e desenvolver a linguagem por meio da escrita e sua função de 

comunicação e também a coordenação motora fina.

1- Dificuldade a serem trabalhadas em relação á disgrafia e a disortografia.

- Escrita irregular;

- Estrutura linguística

- Traçado das letras;

- Trocas visuais e auditivas;

- Aglutinação e dissociação de palavras;

1.2- Procedimentos de intervenção:

a) Trabalhar com a motricidade fina;

b) Coordenação motora fina e ampla;

c) Tônus muscular;

d) Ritmo respiratório;

e) Explorar os lados do corpo (direito/esquerdo) e orientação espacial e temporal.

f) Linguagem oral e escrita.

1.3- ATIVIDADES MOBILIZADORAS PARA A APRENDIZAGEM DA LEITURA E 

ESCRITA.

- Brincadeira: ruas e avenidas.

- Música: quando Eu Digo Sim – sinônimos e antônimos.

-  Atividades  de  analise  e  síntese,  leitura  e  escrita  de  palavras,  com  o 

desenvolvimento da coordenação motora fina por meio das atividades desenhando e 

sentindo emoções.



2.1- BRINCADEIRA COM CHARADAS:

Responda às charadas abaixo com apenas um nome. A dica está na primeira 

letra.

a) O que é, o que é, que tem no livro e tem nas árvores? 

b) Qual é o nome do animal que, sem a primeira letra, vira um metal precioso?

c) Tenho coro, mas não sou rei e não tenho reino. Sou amarelo, mas não sou ouro. 

Quem sou eu?

d) O que é, o que é, que o homem faz todo dia e a mulher nunca faz?

2.2- MUSICA4:

DESENHANDO E SENTINDO EMOÇÕES COM PALAVRAS:

Quando eu digo SIM 

vocês tem que dizer NÂO

Quando eu digo SIM, SIM,SIM, 

você tem que dizer NÃO, NÃO, NÃO

Quando eu digo NÃO, SIM, NÃO 

vocês tem que dizer SIM, NÃO, SIM.

2.3- ATIVIDADES GRAFO MOTORAS5.

4 - Musica desenhando e sentido emoções e palavras, e atividades de coordenação 

motora  fina foi adaptada da: 

Apostila Abrindo Caminhos, do Núcleo Regional de Educação de Pitanga – Equipe 

de Educação Especial.  Elaborado por Adriana Luiza Grande Nicaretta e Maria de Fátima 

Mendes de Lucca – 2001.

5 ATIVIDADE ADAPTADA E ESPELHADA DA SEGUINTE FONTE:

Brasil- Programa de Professores Alfabetizadores, 2001 (M2 V4 tio).

F

A

B

T



REPRESENTE COM DESENHOS AS PALAVRAS ABAIXO:

NATUREZA FAMÍLIA AMIGOS

ESCOLA CASA AMOR

PAZ SONHO LIVRO

2.4- Produzam frases com as palavras:

FAMILIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUS--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA ----------------------------------------------------------------------------------------------

SONHO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PAZ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMIGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------.

LIVRO------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5-  RECORTE  FIGURAS  QUE  REPRESENTE  A  NATUREZA   CRIANDO  UM 

AMBIENTE  NATURAL  COM UMA PAISAGEM LINDA,  EXPLORANDO A ÁGUA, 

SOL, TERA, ANIMAIS.



5º ENCONTRO:                TEMPO PREVISTO              4 HORAS.

ATIVIDADES  MOBILIZADORAS  PARA  A  APRENDIZAGEM  DA DISGRAFIA  E 

DISORTOGRAFIA.

Exercícios grafo motores e atividades de coordenação motora fina por meio

do traçado das letras, recortes, desenhos e pinturas e jogos envolvendo a 

memória.

HABILIDADES COGNITIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS:

- Conhecimento lexical por meio de atividades com o dicionário;

- Memória mediata e imediata por meio da linguagem oral e escrita.

- atenção e concentração por meio de jogos.

1- DINAMICA COM RECORTE E COLAGEM:

Nesta atividade vamos recortar e colar palavras, figuras de diferentes cores 

em diferentes cenas utilizando revistas e jornais. Em seguida vamos montar uma 

bela história em quadrinhos respeitando sequencia de inicio meio e fim.

1.2- ATIVIDADE COM O DICIONÁRIO:

Vamos trabalhar com o dicionário para encontrar  o significado das palavras :

FAMILIA _________________________________________________________

___________________________________________________________________

DEUS _________________________________________________________

___________________________________________________________________

ESCOLA _________________________________________________________

___________________________________________________________________

ALTO _________________________________________________________

___________________________________________________________________

BAIXO _________________________________________________________

___________________________________________________________________

AMIGOS _________________________________________________________

___________________________________________________________________

BONITO _______________________________________________________



1.3- ATIVIDADES GRAFO MOTORAS6:

Crie um belo desenho para representar os seus sentimentos em relação á 

alegria e as conquistas em sua vida.

1.4- BRINCADEIRA DO STOP7.

Atenção para as regras do jogo. 

Serão  sorteadas  as  letras  que  devem  iniciar  as  palavras  que  vocês  vão 

escrever na cartela do jogo. Quem conseguir escrever mais palavras com as letras 

sorteadas ganha o jogo fazendo mais pontos.  ...  Boa Sorte!

LETRA NOME DE PESSOA NOME DE ANIMAL NOME DE FRUTA NOME DE OBJETO

S Sônia sapo sapoti sino
P
B
V
F
T
M
N
L
O
A

6 -  As atividades grafo motoras foram  espelhada no livro: Recursos pedagógicos na 
aprendizagem: subsídios e orientações/ secretaria de estado da educação. Departamento 
de educação especial – Curitiba SEED/SUED/DEE. 1999 . p.;I.

7 - Stops e uma brincadeira antiga muito utilizada para desenvolver a memória e atenção e 
concentração e agora esta sendo utilizada como recurso para melhorar a leitura e escrita.



6º ENCONTRO:            TEMPO PREVISTO             3 HORAS

DIFICULDADES  NA  ESCRITA  A  SEREM  TRABALHADAS  COM  AS 

ATIVIDADES PROPOSTAS.

Atividades grafo motoras e dinâmicas com a leitura e escrita  por meio de 

rótulos desenhos e jogo de palavras.

OBJETIVO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS:       

-  Melhorar o traçado das letras.

-  Compreender  o  significado  das  palavras  enfocando,  inversão  e  acréscimo  de 

letras, silabas, troca de letra e palavras com o mesmo perfil gráfico, pular linha.

- Analisar as trocas visuais – t/f, n/u, p/g, b/d  e auditivas – v/f, t/

- Decodificar silabas, palavras, frases e mensagens.

PROCEDIMENTOS E INTERVENÇÕES A SEREM TRABALHADOS:

-  Coordenação  motora  fina  e  ampla.  (dobradura  com a  casa,  desenho,  pintura, 

recorte);

- Esquema corporal (membros superiores e inferiores);

- Lateralidade (em si e no outro);

- Respiração; com relaxamento música, autoimagem com a dinâmica do espelho

- A compreensão, o pensamento em si, os conceitos;

- Leitura e escrita de vivencias, por meio de rótulos, desenhos, jogos de palavras, 

frases;

1- DINAMICA COM A MINHA  FAMÍLIA8.

- Feche os olhos e relaxe profundamente, imagine você  e seus familiares, amigos.

- Pense em quem você ama muito e convivem com você em  sua casa. Você esta do 

lado de fora dela, chegando na entrada principal pare em frente à porta da sua casa 

e observe com atenção, pense em sua vida seus sonhos, alegrias.

8 -  Dinâmica  adaptada  e espelhada  da seguinte fonte:

Portal de Ajudas Técnicas para a educação, capacitação e recreação da pessoa com 

deficiência física: recursos pedagógicos adaptado. Brasília: MEC/Sees, 2002



1.2- Desenhe a sua família e escreva o nome de todas as pessoas que fazem 

parte da sua vida e que você ama muito9. 

1.3-  ATIVIDADES  DE  COORDENAÇÃO  MOTORA  FINA  POR  MEIO  DE 

DOBRADURA E DA PRODUÇÃO ESCRITA:

- Faça uma dobradura ilustrando a sua casa em seguida produza um texto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Adaptado e espelhada da apostila Abrindo Caminhos, do Núcleo Regional de Educação de 
Pitanga – Equipe de Educação Especial. Elaborado por Adriana Luiza Grande Nicaretta e 
Maria de Fátima Mendes de Lucca – 2001



1.4- Desenhe aqui a sua ESCOLA destacando você. Depois produza duas frases 

com as palavras SONHO e ESCOLA.

 1.5-  ATIVIDADES  DE  COORDENAÇÃO  MOTORA  FINA PARA  MELORAR  O 

TRAÇADO E ESCRITA DAS LETRAS POR MEIO DE  RECORTE E COLAGEM. 

Recorte e cole aqui palavras com  o nome de objetos que tem em sua casa e 

na sua escola que  sejam escritas com: ch - nh - lh - rr - r -  ss - s , e em seguida 

faça uma lista com o nome desses objetos.

----------------------------------     ---------------------------------    -----------------------------

----------------------------------     ---------------------------------    -----------------------------

---------------------------------- ------------------------------------     ----------------------------.

1.6-ATIVIDADE COM DESENHO:

Mostrar  algumas  histórias  de  livros  para  que  os  alunos  observem  e  depois 

transmitam a ideia por meio de desenhos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



-  ATIVIDADE ENVOLVENDO A ESCRITA PARA MELHORAR  A DISGRAFIA E 

TAMBÉM  A  DISORTOGRAFIA: Jogo  envolvendo  a  leitura  e  escrita,  memória 

pensamento  de análise  e  síntese,  interpretação e  questionamentos  por  meio  da 

loteria ortográfica.

JOGO DA LOTERIA ORTOGRÁFICA:

01 a___ola charu___o ___efumar

02 coma___e ___urquesa maes___ro

03 ___ropical xa___rez ver___ejar

04 cerca___o ___ulipa ro___izio

05 ci___eral fosfa___o ___ropeção

06 cons___rução respon___e por___eiro

07 en___regar ___reino saú___e

08 ___iario cerra___o chu___eira

09 na___al cilin___ro on___ular

10 ___uvia pimen___ão gor___ura

11 a___leta cal___o e___erna

12 ___ilema ___rancar las___ima

13 gigan___e ___isparar ven___ilar

14 dispu___a ___ivida por___ão

15 ___roco ___ente ___isparo

16 gos___ar ___inheiro ___odas

17 ___ada ca___alo al___ace

18 ___acina sel___agem ___assoura

19 as___alho ___oca ___ara

20 ___amilia in___antil co___re

21 ___rio chu___a a___ião

22 ma___da po___ba bo___bom

23 tra___ca so___bra co___tra

24 tra___co ba___co a___ta

25 fra___go ca___tro to___bo

26 se___pre ca___po ta___bém

27 ___ate ___apo sa___o

28 ___ala co___a ___rinco



29 ___antufa ___alé ___ontra

30 ___oste ___iscoito ___rano

AGORA CONFIRA OS RESULTADOS OBTIDOS NA LOTERIA DE PALAVRAS10.

01 D D T T T D T T T
02 T T T T D T D T T
03 T D D D D D D T T
04 D D D D T D T D T
05 T T D T D T D T T
06 D D T T D T T T D
07 T T D D D T D T D
08 T D T D D T T T D
09 D D D D T T T D D
10 D T D T D D T T D
11 T T T T D T D T T
12 T D T T T T D T T
13 T D T D T D T T T
14 D D D D D T T D D
15 T T D T T T D T T
16 T T D T D T D T T
17 F V V F F V V F F
18 V V V V F V F F V
19 F F V V F F V F V
20 F F F V V V V F V
21 V V V F V V V F F
22 N M M M M M N N N
23 M M N N M N N N M
24 M M M N N M N N N
25 N N M M M N N M N
26 M M M N N N M N M
27 P P B P B P B P P
28 B B P B P B P P P
29 P S P B B B P P P
30 B B P P B B P B P

 A atividade referente á loteria ortografia foi espelhada e adaptada da seguinte 

fonte:

10 Brasil- Programa de Professores Alfabetizadores, 2001 (M2 V4 tio).



7º ENCONTRO:           TEMPO PREVISTO           4 HORAS

ATIVIDADES MOBILIZADORAS PARA A INTERVENÇÃO DA DISORTOGRAFIA E 

DISGARFIA.

- Atividades relacionadas á coordenação motora fina traçado das letras, memória 

ativa,  relação  fonema/grafema  e  ortografia,  auto  ditado  atividades  com  o 

conhecimento  lexical  por  meio  do  dicionário,  ditado  de  palavras,  jogos   e 

adivinhações.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDASCOM AS ATIVIDADES PROPOSTAS;

- Coordenação motora fina e ampla;

- Memória por meio do vocabulário;

- Integração visomotora e sequencia temporal;

1 - JOGO DA MEMÓRIA COM CAIXA DE PALAVRAS11.

Jogo envolvendo a leitura e a escrita de palavras recortadas de revistas e 

coladas em cartolinas para facilitar o manuseio. Serão distribuídas palavras entre os 

participantes. Um jogador vem a frente e faz a leitura e a escrita da sua palavra em 

seguida quem tiver a palavra que inicie com a mesma letra faz ponto e vem para ler 

a sua também sorteando a próxima letra ou verbo ou adjetivo a ser escolhido, quem 

terminar de ler todas as suas palavras antes ganha o jogo.

Expectativas de aprendizagem com esta atividade:

-  Desenvolvimento da leitura e escrita por meio de  palavras ;

-  Formação de frases, histórias e textos ;

- Ordem alfabética nas palavras;

- Palavras que comecem  e terminem com a letra.....

- Palavras que representam ações, verbos, adjetivos e substantivos.

- Sortear palavras para criar uma bela história.

- Atividades proposta adaptada e espelhada do livro:

11 CUNHA,  Nylse  Helena  da  Silva.  Brinquedo,  desafio  e  descoberta:  subsídios  para 

utilização e confecção de brinquedos/ Nylse Helena da Silva Cunha – Rio de Janeiro: FAE, 

1998.



1.2- BRINCADEIRAS UTILIZANDO EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA 

FINA.

Com está atividade nós vamos executar diversos movimentos, usando ritmo 

nas seguintes etapas: no plano vertical, horizontal e inclinado com a utilização de 

uma bola abrindo e fechando nossas mãos para direita esquerda, vamos também 

fazer uma ginástica com nossos dedos pintando em seguida com o giz pincel e lápis 

onde criaremos várias pinturas lindas alegres e coloridas.

Vamos  também  escrever  o  nome  de  tudo  o  que  desenhamos  e 

colorimos.

1.3- BRINCADEIRA IMAGEM EM AÇÃO.

Com está de imagem em ação  mostrarei para vocês várias figuras e vocês vão 

memorizar  a  sequencia  que  eu  mostrar.  Em seguida  vão  escrever  o  nome das 

figuras e desenhar as que vocês mais gostaram utilizando cores bem alegres para 

colorir seus desenhos.

1.4- DITADO DE PALAVRAS COM AS DIFICULDADES DE V/F P/B M/N.

M N P B V F

____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________



2.0- JOGO DAS ADIVINHAÇÕES:

Este jogo tem como objetivo desenvolver:

-  Memória mediata e imediata;

- Atenção e concentração,coordenação visomotora 

 -  Pensamento de analise e síntese.

REGRAS DO JOGO.

Em cada circulo falta uma letra para completar as palavras. Com estas letras 

vocês vão formar uma palavra que se relacionada com alguma coisa gostosa que 

todo mundo gosta de tomar. As letras são as seguintes. E – S – O – R – T – V –  E

R ____________________________.

CI       PI      GO

CA                 CO

MU                TA

           TA

BU         AM       DE

CR                      MO

AC                     DO

                  LA

U         CA          IO

MO                     EL

NA                     TE

            AR

MO       AF          AR

MO                      LA

FR                       DA

             TO

NO     SO       RO

PE                    TO

CA                   TE

             TE

CR       PO       FE

OR                   NO

CH                    PE

           TA

IO        LO         AL

CA                     AR

VI                     EL

            ES



2.1- Escreva as palavras que se formou em cada circulo e faça a leitura para 

seus colegas.

1. _________________________ 5. ___________________________

2. _________________________ 6. ___________________________

3. _________________________ 7. ___________________________

4. _________________________ 8. ___________________________

2.2- ATIVIDADES COM O DICIONÁRIO

Pesquise no dicionário o significado das palavras que  encontrou e depois escreva 

aqui o seu significado.

2.3- ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA FINA.

Procure em jornais e revista figuras que representem as palavras que  encontrou em 

seguida recorte e cole aqui o nome das mesmas em ordem alfabética.

A--------------------- B---------------------     C-----------------------  D---------------------

E--------------------  F--------------------      G---------------------    H---------------------.

I--------------------   J-------------------        K----------------------    L--------------------.

M-------------------  N-------------------       O---------------------     P-------------------.

Q--------------------  R-------------------      S----------------------    T-------------------

U-------------------  V--------------------       X---------------------     Y------------------

W------------------ Z------------------.



8º ENCONTRO:              TEMPO PREVISTO:       3 HORAS.  

PROCEDIMENTOS  E  INTERVENÇÕES  A  SEREM  TRABALHADOS 

JUNTAMENTE COM OS PAIS E DEMAIS PROFESSORES.

1.0- REUNIÃO

Reunião com os pais e com os professores envolvidos na aprendizagem dos 

alunos que apresentam DISGRAFIA e DISORTOGRAFIA.

1.2- Texto: Amor e Responsabilidade

AMOR E RESPONSABILIDADE.

A vida dos seres humanos gira em torno do amor, e  quando aumentamos o 

nosso grau de amor no que fazemos, tudo é mais fácil e deixamos de ser aquele que 

só quer receber e passamos a ser doadores e educadores com responsabilidade de 

pais e professores na vida dos nossos filhos e alunos.

1.3-  VIDEO

-  Vídeo a ser trabalhados na reunião com os pais e professores

http://w.w.w.yotube.com/watch?v=2ajhwqgtxgo

Participação dos pais- MEC-FUNDESCOLA-10’44”

http://revistaescola.abril.com.br/gestão-escolar/diretor/pais-são  desinteressados-

pela-educação-filhos-493539.Shtml.

Que relação deve existir entre família e escola – Entrevista com Heloisa Szymanshi 

– 6’54.

1.4-  DEBATE

Debate e troca de informações por meio da roda de leitura e da conversa.

Tema: Relação pais/professor/aluno/escola.

Objetivo:

O objetivo desta reunião é propor para os pais e professores uma troca de 

experiências com informações importantes para o aprendizado dos seus filhos e 

alunos.

http://revistaescola.abril.com.br/gest%C3%A3o-escolar/diretor/pais-s%C3%A3o%20desinteressados-pela-educa%C3%A7%C3%A3o-filhos-493539.Shtml
http://revistaescola.abril.com.br/gest%C3%A3o-escolar/diretor/pais-s%C3%A3o%20desinteressados-pela-educa%C3%A7%C3%A3o-filhos-493539.Shtml
http://w.w.w.yotube.com/watch?v=2ajhwqgtxgo


2.0- Definição da proposta do trabalho a ser desenvolvido juntamente com os 

pais e com a equipe escolar:

Discussão em que os alunos, pais e professores expõe suas dificuldades, e 

também  a  realidade  e  seus  pontos  de  vista  em  relação  ao  tema  abordado. 

Aprendizagem com o envolvimento da família.

Desenvolver  o espírito colaborativo e a integração e socialização dos pais 

com os professores e com os avanços e dificuldades em relação ao aprendizado dos 

filhos fazendo uma análise do desempenho dos alunos com anotações do inicio do 

projeto com dados mais recentes para perceber o seu desenvolvimento escolar, mas 

também em relação ás áreas afetivas e cognitivas.

2.1-  Metas:

Buscar estratégias para valorizar a vida escolar dos filhos e acompanhá-los 

para melhorar o seu desempenho escolar.

 

2.2- Atividade para Refletir  e  Responder:

Relacionamento Benefícios  para  mim  se  há  amor  com 

responsabilidade
1- Com os filhos em casa e na escola. 

(vistas, acompanhamento)

2- Como meu filho se relaciona com os 

colegas, professores?

3- Como está o desempenho escolar do 

meu filho?



4- Como está a convivência do meu filho 

ou  filha  com  a  família  e  no  ambiente 

escolar?

Quais são os principais sintomas da falta 

de  amor  com  responsabilidade  para  o 

desenvolvimento escolar e pessoal  dos 

nossos filhos e filhas.

Como melhorar

SINTESE INTEGRADORA:

Por meio da roda da conversa serão trabalhadas as questões relacionadas ao:

− Desempenho escolar dos alunos  envolvidos no projeto;

− Propostas em conjunto com os pais para melhorar a aprendizagem dos filhos.



9º ENCONTRO: TEMPO PREVISTO:       3 HORAS.

CONHECIMENTO  A  SER  AMPLIADO  OU  ADQUIRIDO  EM  RELAÇÃO  Á 

LINGUAGEM ESCRITA. 

Consciência fonológica, e sequencia temporal, ritmo, processo de análise e 

síntese por meio de rimas e aliterações.

ATIVIDADES A SEREM TRABALHADAS

- Ritmo; com palmas e sons.

- Respiração; utilizando relaxamento.

- Memória mediata e imediata com jogos.

- Utilização adequada da pontuação e acentuação (produção de frases).

- Escrita como ato motor e ato simbólico.

- Relação fonema grafema.

- Conhecimento lexical; atividades com o dicionário.

ATIVIDADES MOBILIZADORAS PARA A APRENDIZAGEM DA ESCRITA.

HISTÓRIA COM RIMAS.

1- Contar uma historia curta com rimas e em seguida pedir aos alunos que escrevam 

palavras que rimam.

Ex: pão – melão – galão – sabão – violão.

1.2- “JOGO DAS RIMAS”

a) Vamos falar e escrever palavras que terminam com ar.

 Falar, pular, cantar, perguntar, escutar.

b) Que terminam com to.   Mato – bato – tato.

1.3- BRINCADEIRA MEMÓRIA EM AÇÃO:

3) Vou perguntar para vocês coisas diferentes  e quem souber a resposta levanta a 

mão e responde.

a) Diga o nome de uma cor e de um animal que termina com /elho/

b) Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina com /riz/

c) Diga o nome de uma fruta e uma parte do corpo que termina com /ça/

d) O que vestimos que termina com /za/

e) O que tem na sala que termina com /eira/



f) O nome de uma fruta que começa com /me/

g) O nome de um cantor que começa com /LU/.

1.4- ATIVIDADES COM ALITERAÇÕES:

Vamos brincar com palavras que começam com o mesmo som. Por exemplo: 

O rato roeu a roupa do rei de Roma/ Viram? Eu vou agora falar uma frase que tem o 

mesmo som.

“O cachorro safado da Sônia pegou a sua sacola de sapatos,”

As palavras /safado, Sônia, sacola, sapatos/ começam com o mesmo som.

2-PRODUÇÃO DE FRASES:

Agora produzam frases utilizando as palavras abaixo e não se esqueça de 

pontuar e acentuar corretamente. Procure explorar nas suas produções as rimas e 

aliterações.

a) safado ________________________________________________________

___________________________________________________________________

b) Sônia ________________________________________________________

___________________________________________________________________

c) sacola ________________________________________________________

___________________________________________________________________

d) sapatos ________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.1- ATIVIDADES PARA EXPLORAR A ESCRITA E O CONHECIMENTO LEXICAL 

DAS PALAVRAS POR MEIO DO DICIONÁRIO:

5) Procure no dicionário o significado das palavras:

a) rimas _________________________________________________________

___________________________________________________________________



b) aliterações ____________________________________________________

___________________________________________________________________

2.2- JOGO DAS PALAVRAS12:

Formação de novas palavras tirando ou colocando silabas. Eu vou falar uma 

palavra e em seguida dizer qual silaba vocês vão tirar ou acrescentar e em seguida 

vocês me dirão qual palavra que formou. Quem souber levanta a mão para falar e 

ganha ponto.

1 - / po – lenta/ = polenta ou lenta

2 - / brin - cadeira/ = brincadeira ou cadeira

3 - / em - balada/ = embalada ou balada

4 - / de - colar/ = decolar ou colar

5 - / ge - ladeira/ = geladeira ou ladeira

6 - / na - morada/ = namorada ou morada.

LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS:

Agora vamos brincar com outras palavras escrevendo e fazendo a leitura de 

trás para frente.

1 - /topa/ = pato

2 - /cabo/ = boca

3 - /toma/ = mato

SINTESE INTEGRADORA:

Por meio das atividades com jogos de palavras,  rimas,  aliterações,  produção de 

frases será possível melhorar a linguagem oral e escrita dos alunos de uma forma 

lúdica e capas de ampliar seus conhecimentos em relação á disgrafia e disortografia.

A atividade com o jogo de palavras foi espelhado e adaptado da seguinte fonte:

12 SEABRA, Alessandra Gotuzo. Problemas de leitura e escrita: como identificar, prevenir e 
remediar numa abordagem fônica / Alessandra Gotuzo SEABRA, Fernando Cezar Capovilla. 
– 6. Ed. São Paulo: Memnon, 2011. 



SINTESE  INTEGRADORA  DAS  ATIVIDADES  PROPOSTAS  NO  CADERNO 

PEDAGÓGICO.

Acreditando que é possível  melhorar o processo ensino-aprendizagem dos 

alunos que apresentam distúrbio na linguagem escrita, disgrafia e disortografia que 

este caderno está proporcionar  encaminhamentos metodológicos que certamente 

após  o  desenvolvimento  do  projeto  terão  condições  de  superação,  progredindo 

positivamente  na  aquisição  dos  conceitos  propostos  nas  diferentes  áreas  do 

conhecimento.

Este  trabalho  com jogos  numa perspectiva  lúdica  propõe  a  efetivação  do 

desenvolvimento das habilidades dentro das necessidades de cada aluno e também 

mostra a importância dos jogos em sala de aula, bem como todos os problemas e 

dificuldades de trabalhar com o lúdico. A partir do trabalho com jogos verifica-se a 

busca  constante  de  soluções  para  os  problemas  encontrados  na  prática  diária. 

Soluções estas que nos dão condições de melhorar a aprendizagem em relação á 

leitura e a escrita.

E onde os mesmos estão sendo desafiados e isto faz com que se autoavaliem 

onde apresentam mais dificuldade onde e como errou e o que é possível melhorar, 

ou seja, avaliar o seu próprio desempenho.

Ao  estudar  profundamente  a  linguagem  oral  e  escrita,  buscou-se  a 

compreensão dos seus conhecimentos na conquista de uma metodologia que possa 

melhorar a aprendizagem da escrita e, principalmente, desenvolver o interesse dos 

alunos pela aprendizagem. Pois foi possível perceber a necessidade de criar novas 

estratégias com momentos lúdicos, pois os jogos são grandes ferramentas na mão 

dos alunos,  aumentando o seu interesse no desenvolvimento  da sua autonomia 

moral, intelectual e uma agilidade mental com iniciativa e criatividade.

Qual o objetivo desse ensino? Acumular conhecimentos úteis? 

Aprender a aprender? Aprender a inovar, a produzir o novo em 

qualquer  campo,  tanto  para  saber?  Aprender  a  controlar,  a 

verificar ou simplesmente a repetir?

(Jean PIAGET, 1972).
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