
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO, 

IMAGINAÇÃO E BRINCADEIRA 



Estimadas/os coordenador/as e 

professoras/es da Educação Infantil: 
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Refletir acerca das diferentes linguagens no cotidiano da Educação 

Infantil favorecendo momentos de Escuta, Fala, Pensamento e a 

Imaginação, ações que constituem a linguagem e o pensamento 

humano. 

 

Possibilitar, a partir de estratégias didáticas, a ampliação do olhar 

docente sob as formas de comunicação infantil que favoreçam o 

desenvolvimento da imaginação e do pensamento sobre si, o mundo 

e a língua.  
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http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/content/livro-educa%C3%A7%C3%A3o-infantil
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/content/livro-ensino-fundamental
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/content/livro-tecnologias-na-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/content/livro-fundamentos-te%C3%B3rico-metodol%C3%B3gicos
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/content/livro-educa%C3%A7%C3%A3o-de-jovens-e-adultos
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VIAJANDO NA IMAGINAÇÃO:  

Feche os olhos e se deixe levar pela 

imaginação, ouvindo os sons da 

natureza. 

Disponível 

em: 

Acesso em: 

24-04-2019. 

Para onde você  foi?  

Aonde o pensamento chegou? 

 O que sentiu?  

Quais sentimentos foram despertados? 
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-A turma deverá se organizar em três 

equipes. Entrem pelo google chrome, pelo  

netbook, no site e digitem: 

kahoot.it; 

 

-Digitem o código e criem um apelido. 

Vamos à gamificação sobre a formação 

passada?  
 

CÓDIGO DE ACESSO: https://create.kahoot.it/share/resgate-

da-formacao-de-maio/4307b43b-5889-4d86-8f97-480a3cdec2 
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VIVÊNCIA DE 

ATIVIDADES PRÁTICAS  

TRABALHO EM GRUPO:  
 

-Organizar três grupos para vivenciar a 

atividade: Fala, Leitura e Escrita; 

 

-Vivenciar e construir proposições didáticas 

através dos recursos disponíveis;  

 

 

 

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/styles/imagem_slide_home/public/volta_as

_aulas_nas_escolas_municipais_alexandre_rebelo_-_foto_daniel_tavares_ 
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DIÁLOGO TEÓRICO 

https://www.newtonpaiva.br/system/posts/covers/000/002/027/big/Psicologia-

lan%C3%A7a-Clube-de-Leitura.jpg?1554901559 
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ATIVIDADE INDIVIDUAL: 

 

Como as temáticas formativas 

foram vivenciadas durante o 

semestre na escola? 
 

 

Compartilhem conosco suas vivências 

acerca da infância, cultura, diversidade, 

brinquedos e brincadeiras.  

 

 

 

 

TEMPO: 15 MIN. 
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https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwj3g7TC8OvhAhX_ILkGHWACBboQjRx6BAgBE 
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AIX SISTEMAS. Escuta, fala, pensamento e imaginação: como estimular 

os campos de experiência na Educação Infantil? Disponível em: 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/escuta-fala-pensamento-e-imaginacao/. 

Acesso em: 24-04-2019. 

Disponível em: 

Acesso em: 24-04-2019. 
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