
Linguagem oral e escrita 
 

 Jogo da correspondência- alfabeto: 
 

Materiais utilizados para a atividade a seguir: 
 
Caixa de sapato; 
Pregador de roupas;  
Cola;  
Tesoura; 
As letras podem ser feitos a 
mão (na forma escrita) ou 
digitadas no computador e 
impressas; 
 
Observação: A confecção, as atividades/brincadeiras deverão ser 
realizadas sempre com a supervisão de um responsável/adulto. 
 
Objetivo: 
Conhecer, ordenar, discriminar, identificar e sequenciar letras do alfabeto 
e o desenvolvimento e capacidades motora fina, Realizar sequência; e reter 
informações dos conteúdos desenvolvidos. 
 
Metodologia: 
Cada pregador terá uma letra colada nele. A criança terá que manusear o 
pregador flexionando, ou seja, abrindo e fechando, dessa forma o 
encaixando na caixa em cima de cada letra que o corresponde (pareando), 
sempre na sequência. Neste momento a criança estará fazendo a leitura e 
sequência do alfabeto e desenvolvendo a coordenação motora fina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Escrever o próprio nome 
 
 Atividade: Em uma folha de sulfite monte seu nome com recortes de 

revistas ou jornais, recorte e cole. 

 

 

 

 
 Sobreposição de letras: 

- Essa atividade permite que sejam trabalhadas várias habilidades como 
reconhecer o alfabeto, sequência, sobreposição e leitura das letras; 
estimula oralidade e coordenação motora fina. 

 

-Material para confecção tampinhas de dois tamanhos, caneta. 

https://www.pinterest.dk/pin/7429532
69755215764/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Brincando com música- o sapo não lava o pé. 

 

                                                                       
Música para preencher as lacunas com as palavras  

Obs:  Após explorar a leitura da música e completar as lacunas com as 
palavras de forma autonoma pode se propor a reescrita da musica ou a 
montagem da mesma com as palavras móveis. 

 

 Conhecendo e nomeando objetos: 

 

Materiais: objetos que se tem em casa do dia a dia, brinquedos, peças de 
roupas 

Dica: 

 Você pode usar objetos que pertençam a um mesmo conjunto, por 
exemplo: Peças de roupas; Alimentos; Material de higiene pessoal, 
enfim, o que você tiver em casa; 
 

 Identifique os objetos, diga o nome de cada um e peça que a criança 
repita o nome. Aos alunos que precisam desenvolver a parte da fala 
(oralidade) este tipo de atividade ajuda a aumentar o vocabulário da 
criança; 
 



 Você pode optar por usar todos os objetos, a atividade pode ser a de 
separar cada um com o do mesmo tipo. O pedido do que a criança 
deve fazer pode ser: “vamos colocar aqui, tudo que é de comer” 
“agora aqui tudo que é de vestir” “e aqui o que é de limpar”. A cada 
objeto que for tocado pelo aluno, fale o nome e peça que ele repita 
 

 Se o seu filho (a) já consegue nomear os objetos, peça que escreva 
em um caderno letra inicial de cada um. Ou se você tiver em casa o 
alfabeto móvel, pegue letras diferentes – 3 ou 4 – dentre elas a letra 
inicial, arrume na frente da criança, repita o nome do objeto e peça 
que aponte a letra. Uma outra variação é neste caso pedir que ele 
escreva no caderno ou com as letras móveis o nome dos objetos que 
você selecionar. 
 

 Aos que tem domínio maior da escrita, pedir que fale sobre a 
utilidade daquele objeto. Exemplo: Você mostra uma maçã, a criança 
deve dizer o que podemos fazer com ela... exemplo de um possível 
diálogo: 
- o que é isso? 
- uma maçã 
-pra que ela serve? 
- pra comer 
- e como podemos comer? 
- dando mordida 
- mas só assim? Será que ela pode ir na comida de outro jeito? 
- no bolo 

 Ao aluno que tem domínio da escrita, peça que escreva sobre o que 
vocês conversaram, ou então a descrição do objeto, uma frase. 

 

 

 

 

 

 

 



 Identificando as letras do alfabeto: 
  

Com um pedaço de papelão, folhas de sulfite, do caderno, tampinhas 
diferentes: monte esta atividade.  

 

 A criança vai sobrepor a tampinha na letra correspondente; 
 Você pode falar uma letra qualquer, pedir que a encontre e coloque 

no quadro; 
 Solicitar que coloque as letras do próprio nome, do nome dos pais, 

irmãos (um nome de cada vez. Se criança não tiver o domínio dos 
nomes, você pode escrever e ela ir pegando letra a letra 

Uma variação desta mesma atividade é fazer com os numerais que ela 
conhece... é o mesmo quadro, apenas troque as letras por números e peça 
que identifique com diferentes perguntas: que dia é hoje? Quantos anos 
você tem? Quantos dedos eu tenho na mão? 

 

 

 

 

 

 

 



 Montando nomes: 

 

 

•Ordenar e sequenciar as letras do seu nome. 

•Montar seu nome e de pessoas da família.  

•Escrever os nomes 

 

 

 

 



 Jogo das sílabas: 

 

 

Objetivo: Desenvolver a comunicação Oral por meio de novas ideias. 

Leitura e escrita. 

Materiais: Cartolina branca e canetinha preta permanente. 

Fazer alguns dados com a cartolina e nele você deve marcar letras e sílabas, 
das palavras que serão escritas nas plaquinhas. 

O aluno vai pegar uma plaquinha e procurar nos dados as letras e sílabas até 
formar a palavra. 

 

 

 

 



 

 Palavras nas caixinhas: 
 

  Habilidades a serem desenvolvidas: 

- Ler e escrever respeitando as 
necessidades da criança,  
 
- Associação de letras e imagens, 
 

-Estimular a 
oralidade  
 
-Descrever oralmente uma figura 

apresentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Outras ideias: 
 

Dificuldade em atividades de leitura, escrita e construção de palavras? 
Taise Agostini. Acesso em 06/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=2J2msKuJw8E 

 

Alfabeto sensorial caseiro. Alecrimaprenderbrincando. Acesso em 
06/04/2020. 

https://www.instagram.com/tv/B-FCTLyDvVz/?igshid=auyi2d66lw03 

 

Jogo ordenando o alfabeto 

Descrição: Colocar as letras do alfabeto na ordem correta. 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13195 

 

A grande família 

Descrição: Você sabe quem são seus parentes mais próximos? Tio, primo, 
avó, irmã, etc... Leia o enunciado da questão e clique na resposta correta e 
faça um lindo gooooooolllll! 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php 

 

Atividades de alfabetização. Taise Agostini. Acesso em 06/04/2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=7FTpdrpupl0 
 

Jogo de alfabetização. Silvana Carpejani. Acesso em 06/04/2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=M2CeyBrvAiY 
 


