
COMPLETE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA E ESCREVA A LETRA INICIAL 

DE CADA DESENHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área do conhecimento: Linguagem Oral e Escrita 

Habilidades avaliativas: Saber o nome de todas as letras do alfabeto, escrever 

as letras na sequência, A, B, C...., conseguir reconhecer as letras fora da ordem, 

escrever as letras sem consultar a tabela do alfabeto. 

Faz associação de letras e imagens. 

Materiais que poderão ser utilizados: Papel, folha de sulfite, caderno, pedaço 

de papelão, plástico, canetinha, caneta, lápis, borracha, imagens recortadas de 

livros, ou revistas, cola, tesoura e um paninho úmido com água, se for plastificar 

a atividade. 

Orientação didática:  Crianças que já conhecem as letras do alfabeto, oferecer 

a atividade para que complete a sequência, observar se a atividade foi concluída 

corretamente, se apresentar dificuldade durante a realização da atividade, pode 

estar dando algumas dicas, como:  qual é a letra número 4 do alfabeto, mesmo 

assim, se a dúvida persistir, apresentar uma tabela com as letras do alfabeto, 

para que ela conte as letras até chegar na quarta, para que faça a correção. 

Observar se a criança, identifica as letras fora da sequência. 

Verificar se a criança associa a letra inicial a imagem, se apresentar dificuldade, 

fazer uma plaquinha como apoio, colar a imagem e fazer a escrita da palavra, 

em letra maiúscula e de forma, e pedir para que ela aponte o dedo onde começa 

a palavra, ela irá copiar a letra inicial na atividade, ou escrever a palavra abaixo 

da imagem que foi colada na atividade e pedir que a criança, aponte o dedo na 

letra que começa a palavra. 

 



 

 

JOGO DAS VOGAIS 

 

Área do conhecimento: Linguagem Oral e Escrita 

Habilidades avaliativas: Essa é uma atividade em que a criança poderá 

identificar letras, formado os nomes das figuras apresentadas, selecionando a 

letra inicial da imagem. 

Desenvolvimento das habilidades de associação de letras e imagens. 

 

Materiais que poderão ser utilizados: Computador, celular ou tablet. Acesso à 

internet. 

Orientação didática:  Observar se a criança, identifica as letras fora da 

sequência. 

 Acessar o site SMARTKIDS 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-das-vogais 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-das-vogais


 

ALFABETO NO PALITO 

 

 

 

Área do conhecimento: Linguagem Oral e Escrita 

Habilidades avaliativas: Reconhecer as letras, identificar a sequência do 

alfabeto, fazer pareamento da letra do palito com a letra no suporte, coordenação 

motora. 

Materiais que poderão ser utilizados: Caixa de papelão de qualquer tipo, palito 

de sorvete, folha de sulfite, caneta, fita adesiva ou crepe. Caso não tenha o palito 

de sorvete pode cortar tirar de papelão. 

Orientação didática:  Orientar a criança a procurar a letra semelhante para 

encaixar na abertura feita no suporte de papelão, se necessário fazer uma 

primeira vez com a criança para mostrar. Estimular a oralidade perguntando a 

criança que letra ela está encaixando.  

Caso a criança não saiba a sequência do alfabeto, estimular que ela fale a 

sequência do suporte antes de começar a realizar o encaixe dos palitos. 

Professores responsáveis pela avaliação: Aimee, Bianca e Marcia Manziero 

 


