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Atividade: Conhecendo a inicial da palavra “Avião” 

Na Educação Infantil iniciamos uma base alfabética, ou seja, proporcionamos aos alunos 
condições de chegarem ao período de alfabetização com alguns conceitos já estabelecidos no 
seu processo de aprendizagem. 

Normalmente, a base alfabética é construída em razão das informações recebidas pelo meio em 
que se vive. A criança vai identificando os códigos escritos e fazendo referência com outras 
palavras que visualiza, descobrindo que agrupar letras é uma atividade prazerosa. 

Materiais necessários: 2 folhas de papel sulfite ou outro disponível, giz de cera, tesoura. 

Como realizar a atividade: Nessa atividade é necessário o auxílio de um adulto na realização de 

todo o processo da atividade. 

1- Primeiramente, converse com a criança sobre o que aprendeu nesta semana, qual foi a 

brincadeira trabalhada, a música, a obra de “Ivan Cruz”. Em seguida, explique que hoje a 

criança aprenderá qual é a primeira letra da palavra AVIÃO. Pegue uma folha de sulfite e 

escreva com uma cor diferenciada (exemplo: vermelho), calmamente e pronunciando a 

letra que está escrevendo (A).As outras letras escreva com outra cor e seguindo o mesmo 

critério. Ideal escrever em letra BASTÃO.  

Exemplo:  

AVIÃO 
Ao terminar a escrita, leia para a criança indicando com o dedo qual parte está lendo. 

2- Agora pegue o outro papel sulfite e escreva da mesma forma, mas depois recorte cada 

letra e embaralhe com as letras viradas para cima. 

 



 

A V I Ã O 
 

Peça para a criança montar a palavra AVIÃO, se baseando na primeira palavra apresentada. 

Tenho certeza que irão se surpreender e amar. Não esqueça de nos enviar a devolutiva com 

fotos, vídeos ou por escrito essa experiência. 

 

 

 

 

 

  


