
 

Projeto ”Fale e encante” 
 

Eixo: Linguagem Oral               Duração: Maio e Junho           Infantil I (3anos) 

     

Justificativa: A escolha deste projeto justifica-se pelo fato das quadrinhas serem de fácil 

memorização, terem rima e agradarem as crianças, fazendo com que tenham prazer em aprender e 

brincar com a sonoridade das palavras. Dessa forma trabalharemos a oralidade, que é um dos aspectos 

que merece destaque para as crianças desta faixa etária. 

 

Objetivo compartilhado: Apresentação de recital para os pais na reunião do final do semestre. 

 

Objetivos didáticos: 

- Desenvolver a oralidade; 

- Reproduzir oralmente as quadrinhas; 

- Brincar de recitar as quadrinhas; 

- Ampliar o vocabulário. 

 

Conteúdos: 

-Conhecimento das quadrinhas a serem memorizadas e recitadas; 

-Ajuste do texto oral ao texto escrito; 

-Brincadeiras com as Quadrinhas; 

-Interesse em ler, ouvir e se divertir com as Quadrinhas. 

 

Sequência de Atividades e Orientações Didáticas: 

 

1- Ensinar a quadrinha: “Mamãe é uma bola” 

O.D.:  Memorizar com as crianças a quadrinha que vai escrita no bilhete da atividade 2, este só 

irá para casa quando as crianças souberem recitar esta quadrinha.  

 

2- Pesquisar, com a família, uma quadrinha e aprender a recitá-la. 

O.D.:  Pedir aos pais que enviem uma quadrinha escrita e ensiná-la à criança para que a recite no 

grupo. Enviar um bilhete aos pais falando sobre o projeto, explicando o que é uma quadrinha e pedindo 

a colaboração de todos.  Explicar para as crianças a tarefa. 

 

3- Socializar as quadrinhas trazidas pelas crianças. 

O.D.: As crianças recitarão as quadrinhas ensinadas pelos pais e o professor ajudará caso seja 

necessário. Após a socialização organizar o mural externo com as quadrinhas trazidas de casa. 

 

 4- Acompanhar  a escrita de uma quadrinha. 

 O.D.: A professora deverá escrever uma quadrinha de sua escolha, enfatizando que o que está 

sendo falado está sendo escrito. 

 - Repetir esta atividade com algumas Quadrinhas. 

 

 5- Ditar uma Quadrinha que saibam de memória para o professor registrar no sulfitão. 

 O.D.: As crianças vão ditando e o professor vai escrevendo e mostrando o que já escreveu, 

solicitando que as crianças ajustem o falado ao escrito. Deixar o texto ao alcance das crianças, elas 

costumam recitar a quadrinha passando o dedinho sob as palavras numa tentativa de ajustar o falado 

ao escrito, livremente! 



 

   6- Conhecer outras quadrinhas e leitura das mesmas. 

 O.D.: Entregar para cada criança um impresso com duas Quadrinhas, perguntando se as 

crianças sabem o que está escrito; pedir que leiam acompanhando o texto com o dedo. Este texto irá 

para pasta de leitura.  

 

7- Memorizar as quadrinhas 

O.D.: A professora providenciará alguns CDs (Bola de meia, Quem canta seus males Espanta) 

com quadrinhas para as crianças ouvirem, memorizarem e recitarem. 

 

          8- Brincar de recitar quadrinhas de diversas formas. 

          O.D.:  - A professora começa e o grupo continua; 

- O CD começa e o grupo continua;  

                             -Sair para o parque recitando quadrinhas; 

                             -Combinar gestos para as quadrinhas; 

                             - Brincar da Dança de Peneira ( CD Bola de Meia); 

                             - Cantigas de Roda (Ciranda cirandinha).  

 

    9- Brincar com o dado de quadrinhas 

O.D. A professora deverá confeccionar um dado onde as faces irão conter algumas quadrinhas 

trabalhadas em sala de aula. Em roda, a criança jogará o dado e irá fazer a leitura da mesma 

acompanhando com o dedinho. 

 

    10- Selecionar as quadrinhas para o recital. 

    O.D: Através de votação as crianças escolherão quatro ou cinco quadrinhas a serem recitadas 

coletivamente. 

 

    11- Ensaiar as quadrinhas escolhidas para o recital. 

    OD: A professora fará os ajustes necessários, observando se as crianças estão pronunciando as 

palavras  corretamente, se estão  falando muito baixo ou muito alto etc. 

 

    12- Recitação na reunião de pais. 

    OD.: Organizar as crianças para o recital.  Caso alguma não queira participar (timidez, vergonha) 

convidar para assistir aos colegas.  Preferencialmente fazer o recital na própria sala para as crianças 

ficarem mais a vontade. 

 

Sugestão de Quadrinhas 

 

 

-Sou pequenino, do tamanho de um botão...; 

-A casinha da vovó...; 

-Sou pequenina...; 

-Aranha tatanha... ; 

-Pisei na pedrinha...;                                                     

-Subi no pé de laranjeira...; 

-Fui passar na pinguelinha...; 

-Estrelinhas piscando...; 

-Batatinha quando nasce.



 


