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Mesmo depois de alfabetizados, os alunos precisam exercitar a escrita para 

memorizarem a ortografia, os diferentes tipos de letra, a organização de 

parágrafos e muito mais. 

Em tempos de equipamentos com alta tecnologia onde a escrita manual 

perdeu muito espaço, é importante oferecer propostas diversificadas que 

auxiliem nessas habilidades e competências. 

Neste material você terá sugestões criativas para trabalhar a escrita 

favorecendo as habilidades motoras, de criatividade e de trabalho em 

equipe; 
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Escrita com vela ou giz de cera branco 

Você vai precisar de: 

• Sulfite branco 

• Vela palito branca ou giz de cera branco 

• Tinta guache ou aquarela (cor escura) 

• pincel 

• água 

Utilize a vela para escrever uma palavra, uma frase ou um enigma. 
Recomendamos escrever em letra de imprensa maiúscula. 
Dilua a tinta guache com um pouco de água, até ficar mais líquida ou utilize 
tinta aquarela; 

A mensagem se revelará quando você passar a tinta sobre o papel 
escrito; 
 
Sugestão de dinâmica: 

Separe os alunos em duplas e solicite que cada um escreva uma palavra. 
Na sequência peça para que ele dê 3 pistas para o colega advinhar a palavra.  

Peça que o aluno registre sua hipótese e o outro colega irá pintar o papel 
e revelar a palavra secreta. Determine o sistema de pontuação e solicite que 

eles registrem cada etapa para ver quem ganhou o jogo;
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Escrita com limão 

Você vai precisar de: 

• Sulfite branco ou cartolina branca 

• Hastes flexíveis de algodão ou pincel 

• Limão 

• Vela ou ferro de passar roupa 

Organize o papel no tamanho e formato desejado. Você pode escrever 
enigmas com caneta ou canetinha e no espaço da resposta siga o seguinte 
passo a passo: 

1. Esprema o suco de ½ limão; 
2. Molhe o pincel ou a haste flexível no suco espremido do limão; 
3. Escreva a resposta do enigma com letras bem espaçadas; 
4. Deixe secar 

Para revelar o que está escrito é preciso aquecer o papel. Você pode usar 
um secador de cabelo, o ferro de passar ou o calor da chama de uma vela;  

MUITO IMPORTANTE: Esta etapa deve ser feita por um adulto devido ao 
risco de queimaduras.  
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Ortografia divertida 

Você vai precisar de: 

• Cartolina branca cortada em cartões 

• Pincel 

• Guachê branco ou colorido 

• Detergente 

• Plástico adesivo transparente ou fita adesiva transparente 

Selecione diferentes palavras com dificuldades ortográficas. Escreva uma palavra 

em cada cartão, por exemplo: 

 

 

  

1. Plastifique o cartão todo com a fita adesiva ou com o plástico adesivo 

transparente, cobrindo a palavra toda.  

2. Misture 1 parte de tinta guache com 1 parte de detergente. 

3. Cubra apenas a letra desejada e deixe secar. 

 

 

 

 

Você pode dividir a turma em times para que eles advinhem a escrita correta 

das palavras e no final é só raspar para ver a resposta correta; 

Varie a forma de apurar os pontos e solicite sempre o registro das hipóteses e 

da pontuação. 
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