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RECURSOS : Celular, tablet, notebook ou computador, areia ou farinha, caixa ou recipiente. Caso a 
criança não possua os materiais, a atividade  poderá ser realizada no papel ou onde for possível. 

Objetivos da atividade: -  Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 
- Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais. 
 
 

 

 

ATIVIDADE: CONHECENDO A LETRINHA “U” 

CAIXA DE AREIA 

Abrir o vídeo com o link abaixo para reconhecimento da letrinha u. Observar os desenhos que aparecem no 

vídeo com a letra u. Após assistir o vídeo vamos refletir um pouquinho papai e mamãe. Link: 

https://youtu.be/JIlhh5nF86w 

A criança na educação infantil desenvolve movimentos básicos que serão necessários para o desenvolvimento 

posterior de outras habilidades motoras. Essa fase é o período mais crítico para que as formas motoras básicas 

sejam desenvolvidas corretamente. As crianças, em sua maioria, desenvolvem os movimentos por conta própria, 

uma forma motora natural desenvolve-se à medida que a criança explora ou a pratica continuamente. 

O brincar é o principal modo de expressão da infância e uma das atividades mais importantes para que a criança 

se constitua como sujeito da cultura. 

Segundo PIAGET (1971), o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico, ela precisa brincar para 

crescer. 

Vamos aprender brincando? 

Qual criança não gosta de brincar com areia? 

Podemos possibilitar a criança o conhecimento do formato das letras, números, formas, etc. Deixar que elas 

desenvolvam, intensifiquem e construam o seu traçado. Como? A CAIXA DE AREIA! Uma atividade fácil e sem 

precisar de muito recurso, mas que tem um alto potencial para o desenvolvimento motor e cognitivo infantil. 

Após assistir, ouvir e observar o vídeo, separar uma caixa, ou um recipiente para colocar areia ou farinha, para 

que a criança com o dedo ou bastão desenhe o traçado da letra “U”. Uma sugestão é fazer a letra U no papel e 

colocar de exemplo para que a criança olhe e tente desenhá-la na areia. 

 

Segue imagens da brincadeira abaixo: 

https://youtu.be/JIlhh5nF86w


 

 

 

 

 

 

 


