
Relato da atividade 

Turma: infantil III (5 anos)         

Atividade: Escrever uma lista, em duplas, de frutas que gostariam de levar no pic nic que farão na 

semana seguinte numa praça próxima da escola. 

Organização: cada dupla, definida pela professora, escrevem na mesma folha.  Uma criança 

escreve e a outra pode ajudar indicando com quais letras, depois trocam os papéis. 

Filmei dois garotinhos, Everton e Mateus, que estavam discutindo como escrever MELANCIA.   

Eles discutiam sobre o pedaço LAN, um queria usar o til, “como em lã, lembra da história que tinha 

novelo de lã? É assim que escreve LÃ” dizia Everton. 

Mateus não concorda e vai até o mural que estão alguns textos, depois de um tempo consultando 

parou no nome Renan, colega de sala, falando “mas é igual RENAN! Escuta, e falava: RENAN, NAN 

é igual!”, Mateus, que estava fazendo alusão ao nome do colega, foi buscar o cartão de chamada 

para convencer Everton.  Conseguiu persuadi-lo, mas foi Everton que disse que tinha que trocar 

uma letrinha e utilizou o L.   

Quando foram escrever o final, CIA, houve outra discussão interessante sobre usar o S ou o C e 

então foi a vez de Everton ir procurar alguma referência nas listagens, leu os nomes e embora 

tivesse uma LETICIA não fez uso dela, talvez por que a sílaba tônica das palavras (melancia e 

Leticia) sejam diferentes.  Continua buscando e então encontra a palavra BACIA, feliz, chama o 

colega e mostra o final da palavra, concordam e escrevem se esquecendo do A no final. 

A professora se aproxima e pede que leiam as palavras que já escreveram.  

BAKCHI (abacaxi) 

EMLANCI (melancia) 

Quando leem abacaxi logo verificam que falta um A no início, mas ficam satisfeitos com o restante 

da escrita.   

Ao ler melancia Mateus fala que o M tem que ser antes do E, Everton concorda e corrige.  No final 

percebem que falta o A e acrescentam.  

Fica assim:  ABAKCHI  

                   MELANCIA 

A professora pergunta se tem mais alguma fruta que gostariam que tivesse no pic nic e Mateus 

fala que gostaria de levar uvas,mas acha que seria muito caro e sua mãe não compraria... a 

filmagem termina nesse momento. 


