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TRABALHO COM OS NOMES PRÓPRIOS 

Alunos do Infantil 3  

  

  

Prezadas famílias 
 
Para ampliar o trabalho com os nomes próprios no Infantil 3, pedimos-lhes que nos contem a 
história do nome de seu filho ou sua filha, com um breve relato escrito sobre os motivos da 
escolha. Ao escreverem, pedimos que façam o registro todo em letra maiúscula, com a qual 
as crianças estão mais acostumadas. 
  
Pedimos ainda o envio de três fotografias significativas do crescimento da criança em 
situações diversas (por exemplo, de quando mamava, dos primeiros passos, da primeira vez 
na escola etc.). As imagens, além do valor afetivo, apoiam as crianças na organização do 
pensamento sobre o que falar e como falar a respeito de si, e também nos ajudam a fazer 
perguntas para as mais reservadas, a fim de que se coloquem no grupo. 
  
Pedimos que nos enviem o relato e as fotos impressas até a próxima segunda-feira,16/4. 
  
O trabalho com o nome próprio no grupo acontece o ano todo. Já ocorria no ano anterior, e 
é um importante caminho para as aprendizagens sobre a escrita. O uso diário dos nomes 
escritos para a organização da turma, como identificação nas folhas de atividades, nas 
brincadeiras cantadas, vai tornando estável para as crianças a sua forma escrita. Com essas 
escritas estáveis, interessam-se por outras escritas e podem fazer no texto conhecido várias 
pesquisas sobre como se escreve. Este é um rico percurso de construção do conhecimento 
sobre o sistema de representação escrita, que compartilharemos com vocês em vários 
momentos. E além disso, falar sobre si favorece o processo de construção da identidade. 
  
Esperamos que este seja um momento de recordação e de conversas emocionadas com as 
crianças. Com esse afeto, revestimos cada momento de nosso dia a dia na escola. 
  
Obrigada, 
  
Cintia Simão 
Coord. de Educação Infantil e 1º Ano F1 
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