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EU VOU!

Uma viagem gostosa, uma 
cidadezinha cheia de coisas 
deliciosas para fazer. 
• Trabalha com os meios de 
transporte: trem, avião, bonde, 
bicicleta.
• Mostra  atividades tradicionais, 
como esconde-esconde, lembrando 
que existem essas brincadeiras 
simples e gostosas, bem longe dos 
videogames e celulares.
• Mostra as crianças brincando 
juntas; estimula a afetividade. 

BRINCADEIRAS COM AS LETRAS RECORTADAS 

• A professora aponta desenhos e palavras fáceis do livro (ignorando os acentos), 
como (na ordem em que aparecem no livro): EU, VOU, PÉ, NENEM, LÁ, OI, MESA, TIA, 
JOGO, FUI, MAR, AREIA,  FIZ, MEU.

• Ela ajuda as crianças a escolher as letras e formar a palavra, � cando em pé lado a 
lado, cada uma segurando uma letra.

• Isso pode ser um jogo entre duas turmas, para ver quem forma a palavra mais 
depressa. Com o estímulo da competição, elas aprendem a reconhecer as letras 
rapidamente.

• A crianças formam uma palavra fácil.



• Depois de conhecido o livro, a 
professora mostra a � gura, fala a 
primeira frase e o começo da segunda, 
e as crianças têm que dar o � nal, 
lembrando da rima. Ex.:

Eu vou a pé, visitar.......?
(Crianças:)  Seu Zé!!!

• As crianças fazem mímica e as outras 
têm que adivinhar, por exemplo: 

Eu vou de bicicleta

Tomei limonada

• As pessoas no livro estão viajando de 
que maneira? (Meios de transporte)

A pé – de bicicleta – de trem – de bonde 
– de avião

• Vamos completar as palavras com a 
primeira letra, que está faltando! 

SENTEI NA 
ANDEI DE 
NADEI NO 

Professora! Com certeza você e seus 
alunos vão inventar outras brincadeiras 
com o livro e as letras. Compartilhe suas 
ideias conosco, para que outras crianças 
também possam aprender a ler com 
facilidade, prazer e alegria! 

isamaralando@gmail.com

• Inventar outros passeios e outras 
frases rimadas, como:

Eu vou pro Rio / Visitar meu tio.
Eu vou pra Bahia / Visitar a Maria.
Eu vou pra Minas / Visitar as meninas.
Escutei uma história / da Tia Vitória. 
Ela foi a primeira / que entrou na 
cachoeira.

• Colorir os desenhos em preto e 
branco apresentados nas duas páginas 
seguintes (bonde e avião). 

• Escrever nos desenhos copiados a 
inicial do objeto, como A em AVIÃO. 

_ESA
_ONDE
_AR
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LIVROS DA COLEÇÃO:

OUTROS TÍTULOS DA COLEÇÃO, A SAIR EM 2015:

• 1, 2, 3 Parabéns pra vocês 
• Eu sei!
• Eu gosto!



ATIVIDADES SUGERIDAS

Fazer letras recortadas, grandes, bem coloridas

• O ideal é que as professoras façam as 
letras junto com as crianças.
• Idealmente, as crianças devem ajudar 
a recortar as letras.
• Pode-se recortar as letras em cartolina 
e pintá-las, enfeitá-las com colantes, etc. 
• Letras em tamanho bem grande, por 
exemplo, 20x30 cm, de materiais bem 
coloridos. 
• As letras não precisam ser perfeitas, 
simétricas ou todas iguais. É melhor 
que sejam todas diferentes, e que cada 
criança faça ou pinte a seu gosto. 
• É bom que a criança pegue com a 
mão na forma da letra, principalmente a 
inicial do seu nome.

• Ver fotos  
Recortei as letras usando apenas 
materiais gratuitos, reaproveitados: um 
jogo americano baratinho de plástico, 
fotos do calendário do ano passado. 
Também papel branco enfeitado com 
colantes.
• Colar cada letra num fundo rígido, 
como papelão de caixa de sapatos 
(também grátis), para que possam ser 
manuseadas com facilidade, sem rasgar. 
• Fazer um alfabeto completo,  mais 
várias vogais e letras comuns como M, R, 
L, S... E também o sinal til para escrever 
NÃO, MÃO, AVIÃO. Com as letras recortadas podemos fazer 

muitas brincadeiras.
Veja sugestões especi� cas para os 
livros ABC DOS AMIGOS e EU VOU.



OUTRAS ATIVIDADES

A AUTORA

• Incentivar os pais a fazerem letras em 
casa com as crianças, com diferentes 
materiais.

• Também se pode fazer letras de 
massinha ou de � os elétricos coloridos.

• No � m do ano, a escola ou os pais 
podem fazer biscoitinhos, pães e 
bolos em formato de letras. Com isso a 
criança associa que as letras são doces e 
gostosas. 

• É ótimo inventar uma melodia simples 
e cantar o texto. 

O PORQUÊ DE TUDO ISSO

• Pelo meu trabalho com meus 
outros livros infantis, O gato xadrez 
(BrinqueBook) e Ghosts! (Ática), que já 
apresentei em várias escolas, vejo que 
as crianças se interessam muito mais 
quando têm que fazer algo com as 
próprias mãos. 

• Melhor ainda quando levantam 
da carteira e fazem a atividade se 
movimentando. 

• É a orientação da chamada TPR (Total 
Physical Response), ou Resposta Física 
Total, que consegue muito mais recall 
(memorização) do aprendizado.

• Por exemplo, ir até a mesa, recortar 
as letras, colocar as letras numa certa 
ordem em outro lugar da sala, andar 
pela escola segurando as letras. 

• Cantar e dançar com as letras. 

• Ao unir uma atividade física à 
alfabetização, há mais assimilação e 
� xação do que no trabalho tradicional 
com a criança sentada na carteira.

• Há também mais prazer no 
aprendizado devido à participação 
ativa. 

• Ao recortar as letras a criança é 
convidada a exercer sua criatividade e a 
desenvolver seu senso estético.

• Tudo isso incentiva à leitura 
como uma atividade prazerosa e 
personalizada.

• As crianças podem cantar e 
acompanhar batendo o ritmo com 
chocalhos simples, feitos de garra� nhas 
pet ou latinhas, com milho de pipoca 
dentro. Sucesso garantido!

Nasci e me formei em São Paulo e agora moro no Rio de Janeiro. 
Sou tradutora e autora de vários livros, como O gato xadrez 

(BrinqueBook) e um dicionário inglês-português, VocabuLando 
(Disal). Meus pais e meus irmãos me ensinaram a ler quando eu 

tinha só uns três anos. Naquele tempo não havia computador nem 
internet, então devorei toneladas de Monteiro Lobato e outros bons 

livros infantis e juvenis. Meu maior sonho é oferecer às crianças 
uma porção de livros gostosos, para que elas aprendam a ler com a 

mesma alegria com que eu aprendi!

Professora! Com certeza você e seus alunos vão inventar outras 
brincadeiras com o livro e as letras. Compartilhe suas ideias conosco, 

para que outras crianças também possam aprender a ler com 
facilidade, prazer e alegria! 

isamaralando@gmail.com


