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Olá crianças e responsáveis! 

Hoje, finalizaremos a temática “Ética e cidadania”. Faremos uma brincadeira 

com as palavrinhas mágicas, depois contaremos a quantidade letras e 

registraremos o numeral correspondente. 

1º momento 

Materiais necessários: 

Pedaços de papel toalha 

Fita adesiva (opcional) 

Água 

Folha de papel 

Canetinha ou caneta 

Um borrifador de água (opcional) 

 

Descrição da brincadeira: 

 

 Com a ajuda do responsável, escreva as palavrinhas mágicas (por favor, 

obrigado, desculpa e com licença) em um pedaço de papel. Depois recorte-as 

e fixe em uma parede com a fita adesiva. Em seguida, coloque em cada 

palavra, um pedaço de papel toalha cobrindo-as. Após, peça para criança 

esguichar um pouco de água, em cima do papel toalha, e as palavras serão 

reveladas. (Diga que estas são as palavrinhas mágicas e por isso elas 

aparecem)  

Crie uma situação que trabalhe com o imaginário e, se possível, não mostre as 

palavras sendo escritas anteriormente, pois a descoberta será mais 

significativa. Aproveite e reforce a letra inicial de cada palavra. 



Abaixo, segue o vídeo com a descrição da realização da brincadeira. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IDtfUMp3hSU 

 

2º momento 

Agora, que já fizeram a descoberta das palavras mágicas, peça para criança 

contar a quantidade de letras e registrar o numeral em uma folha. Caso seja 

necessário, a família poderá apresentar os números para a criança, para assim 

conseguir assimilar a quantidade ao numeral. O responsável poderá ajudar a 

criança a contar, pausadamente, e depois pedir para ela que aponte para o 

número correto ou escreva, de seu modo, como pensa ser este número. 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 

página do facebook “Educa Ribeirão”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
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