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RECURSOS: Ambiente tranquilo/ folha de atividade/ lápis  preto ou de colorir Celular, tablet, notebook ou 
computador, revistas, jornais, papel, lápis preto, lápis de colorir ou qualquer outro que a criança tenha em casa. 
 

Objetivos da atividade: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem 
oral e escrita (escrita espontânea), de fatos desenhos e outras formas de expressão. 
Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
: 
 

   

  VAMOS PROCURAR A LETRINHA J? 

Ofereça a criança jornais, revistas, encartes de supermercado ou qualquer outra material que tenha algo escrito e 

que possa ser recortado  e peça para a criança olhar e tentar achar letras “J”.  Ao encontrar, peça para ela recortar 

e colar a letra “J” numa folha. 

 



 

  

 
   

Depois desse momento converse com seu (a) filho (a) sobre o jornal e explique que é um  meio de comunicação 

muito importante e que no passado foi muito usado para se obter informações. 

Fale que o jornal é um instrumento de comunicação escrito que traz notícias para as pessoas e é uma palavra que 

começa com a letra “J”. Se tiver um jornal mostre para criança manipular. Caso não tenha, segue  acima a  

imagem de jornal na folha de atividade. Em seguida, solicite a criança passar o dedo sobre a letra “J”. Depois peça 

para a criança escolher uma cor e pintar com capricho toda a letra “J”. Em seguida, estimule a criança a recortar 

pedaços de jornal, ( caso não tenha jornal poderá ser usado qualquer papel), e peça para colar sobre o traçado da 

letra “J”.  

Observação: Não sendo possível imprimir a folhinha da atividade, o responsável poderá fazer a letra “J” no papel 
para a criança poder colar os pedaços de papel na letra. 

 

 

 

 

               


