
 

                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  O nosso nome é o marco de identificação da nossa identidade. Compreender que 

todos tem seu próprio nome é importante para que a criança se situe no mundo como um 

ser individual, entre outras relevâncias.  Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento 

deste trabalho, onde, as crianças se tornem capazes de identificar seu próprio nome, de 

familiares, de objetos e do mundo ao seu redor. Vale ressaltar também que, além de 

referência da sua identidade, de forma indireta, porém, significativa o nome próprio, 

proporciona-lhes saberes sobre as letras e suas variedades, bem como, sobre a estrutura 

da língua portuguesa. E é a partir desse reconhecimento, que se inicia o seu relacionamento 

com a leitura e escrita. 

 
 

Estratégia de Aprendizagem:   

                                                                                                                  
ATIVIDADE: HISTÓRIA- MEU NOME É ZÉ! E O SEU 
QUAL É? 

A pessoa responsável pela aplicação da atividade, deve 

escolher um local silencioso, onde ambos se sintam à vontade, sem 

distrações. O adulto deve reproduzir a história, seja no celular ou 

computador, de maneira que a criança possa visualizar as imagens. 

Inicie falando o nome da história, autor do livro (quem escreveu o livro). 

Em seguida, assistam o vídeo e após o término faça questionamentos 

a respeito do que foi apresentado na história, com o objetivo de 

analisar o que a criança conseguiu se apropriar.  
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 Exemplos: 

• Qual o nome da história?                                                                                                                 

• Como se chamava o jacaré?                                                                                                                   

• Qual o nome que o jacaré deu ao sapinho?                                                                                                     

• Quem era a Doreta?                                                                                                                              

• E o passarinho e a abelha, como eram chamados?                                                                                                                                                            

Logo após, enfatize para a criança, que todos os seres e objetos, tem nome. 

Pode também relembrar os nomes das pessoas da família. 

 

 
OBS.:Não esqueçam de registrar esse momento com fotos ou vídeo e de nos enviar. 

 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/56-54iKlWBM 
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https://youtu.be/56-54iKlWBM

