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Meu nome

4 a 6 anos
As famílias receberam a sugestão de cantar “Cipó de Miroró” e
brincar com os nomes. Cantigas de tradição oral e o trabalho com
o nome próprio são uma combinação potente para o processo de
alfabetização das crianças, pois parte de uma referência cultural
(cantiga) e trata do nome próprio, em uma prática repleta de sentido.
VEJA O CARD PARA AS FAMÍLIAS E ASSISTA AO VÍDEO.
Algumas dúvidas podem surgir quando as famílias forem
desenvolver a proposta:

1

POR QUE É IMPORTANTE TER AS TARJETAS COM
OS NOMES? PODEMOS BRINCAR SEM ELAS?
As tarjetas são importantes porque, por meio do nome
escrito, a criança pode refletir sobre suas características:
a ordem em que as letras estão, os sons produzidos
e as letras usadas para começar e terminar a palavra.

2

PODEMOS BRINCAR COM OUTRAS CANTIGAS?
Quanto mais convidarmos as crianças para brincar, melhor
para o seu desenvolvimento. Há outras cantigas que
apresentam caraterísticas semelhantes às do “Cipó de
Miroró”, como “A canoa virou” e “Se eu fosse um peixinho”
– em geral mais conhecidas por todos.

3

O QUE FAÇO SE A CRIANÇA NÃO CONSEGUIR
LER O NOME DA TARJETA?
Caso a criança não consiga localizar seu nome ou o de
algum familiar, o adulto pode ajudá-la dando dicas: “é de
uma tia” ou “é de um menino da família”. Se as dicas não
forem suficientes, ele pode ainda ler o que está escrito.
É importante que a criança saiba quais nomes fazem
parte da brincadeira para conseguir antecipar e verificar
o que está escrito.

FICA A DICA
• Para estabelecer um elo maior entre família e escola é

possível pedir que as famílias fotografem o momento
da brincadeira e postem em alguma rede social da
turma e/ou escola ou no grupo de WhatsApp da turma.

PARA SABER MAIS
Clique nos links abaixo:
Sugestões de atividades
para alfabetização
Mais propostas para as crianças
fazerem em casa

