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MEMÓRIA DE ANIMAIS

Objetivo: identificar o alfabeto pela associação da letra inicial do nome de cada animal.

JOGADORES: 22 jogadores, o grupo todo e ou de acordo com a turma.

Objetivos didáticos: compreender que as palavras são iniciadas por diferentes letras, reconhecer 

a letra inicial de cada animal.

Público-alvo: Alunos em processo de alfabetização, que precisam conhecer o alfabeto de forma 

lúdica e perceber que a palavra é iniciada por diferentes letras.

Sugestões de encaminhamento: O professor deve ler, em voz alta, as regras do jogo e discutir 

com os alunos sobre como ele funciona, à medida que lê.

É interessante recitar com os alunos o alfabeto e apresentar as figuras dos animais, antes

de iniciar a partida. Durante o jogo, caso existam dúvidas quanto às regras, 

o docente pode ler novamente o texto, mostrando aos alunos que é necessário 

compreendermos e aceitarmos as regras. Esse procedimento contribui para uma

melhor interação com o gênero textual: instrução de jogos.



Meta do jogo: Vence o jogo quem ao final estiver com mais pares de fichas.

Composição: - 22 fichas de animais e 22 fichas com a letra inicial e nome correspondente.

Um saco para guardar as fichas.

Regras:

Pode-se jogar como o modo tradicional ou com alguma variação, conforme o objetivo do professor:

1-Modo tradicional do jogo da memória: Coloca-se as fichas viradas para baixo, deixando de um lado 

as fichas  com a letra e escrita e do outro lado as figuras. Cada jogador ou dupla de jogadores devem 

escolher duas fichas para identificar se é par ou não. Caso não seja, passa para a próxima criança. 

Se encontrar o par, pode jogar mais uma partida. Ganha quem ao final da partida tiver mais pares.

Variação (reflexão em duplas ou trios, com a intervenção do professor) O professor pode dividir a 

turma e acompanhar um grupo de crianças. Definir quem ficará com as fichas de figuras e com as 

fichas de letras.

Coloca-se as fichas na mesa, separando-as por imagens e letras. Cada jogador ou dupla de 

jogadores deve escolher uma ficha para encontrar o par. Combine qual dupla/ trio vai 

começar a partida.  

Ao virar cada ficha, podem refletir:

Qual é a letra que tiraram?

Com qual letra começa o animal?



Repertório de palavras usadas no jogo:

LISTA DOS ANIMAIS

A- ABELHA

B- BEIJA-FLOR

C- CACHORRO

E- ESQUILO

F- FOCA

G- GALINHA

H- HIENA

I- IGUANA

J- JOANINHA

K- KIWI

L- LEÃO

M- MACACO

N- NAJA

O- OVELHA

P - PAPAGAIO

Q- QUERO-QUERO

R- RINOCERONTE

S- SAPO

T- TUCANO

U- URSO

V- VACA

Z- ZEBRA





FICHAS PARA RECORTAR



FICHAS PARA RECORTAR



PARLENDAS PARA BRINCAR EM FAMÍLIA

Jogo baseado no Manual didático: Jogos de
alfabetização – CEEL/UFPE



PARLENDAS PARA BRINCAR EM FAMÍLIA

PARA LER, CANTAR, BRINCAR E REPETIR QUANTAS VEZES QUISER!
(Ler com a ajuda do professor. 

Os links podem ser acessados para escutar a parlenda com mais diversão. Divirtam-se!)

PARLENDA: 

LÁ EM CIMA DO PIANO

LÁ EM CIMA DO PIANO

TINHA UM COPO DE VENENO

QUEM BEBEU, MORREU

O AZAR FOI SEU.

Jeito de brincar:

Todos os participantes ficam lado a lado ou em círculo. Eles cantam a música, enquanto

batem um na mão do outro. Cada sílaba da música equivale uma batida de mão. 

Será escolhido (ou eliminado) quem ficar com a última sílaba.

Acesse a música: http://www.helioziskind.com.br/index.php?mpg=08.00.00&nfo=80&leta=P



PARLENDA: 

SALADA, SALADINHA

SALADA, SALADINHA

BEM TEMPERADINHA

COM SAL, PIMENTA

FOGO, FOGUINHO, FOGÃO

Jeito de brincar:

(com corda)

Quem bate a corda vai repetindo: "Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal,

pimenta... fogo, foguinho." Cada vez que a palavra foguinho for dita, deve-se girar a

corda mais rápido e várias vezes. O vencedor é quem conseguir pular durante mais

tempo sem esbarrar na corda.

Acesse a música: https://www.youtube.com/watch?v=vDFSN_MMBIk



PARLENDA: 

HOJE É DOMINGO

HOJE É DOMINGO

PÉ DE CACHIMBO

O CACHIMBO É DE BARRO

BATE NO JARRO

O JARRO É FINO

BATE NO SINO

O SINO É DE OURO

BATE NO TOURO

O TOURO É VALENTE

BATE NA GENTE

A GENTE É FRACO

CAI NO BURACO

O BURACO É FUNDO

ACABOU-SE O MUNDO!

Acesse a música: https://www.youtube.com/watch?v=AUbY_Xuu2Rk



PARLENDA: 

DOCE DE BATATA- DOCE

O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE

QUAL É O DOCE MAIS DOCE

QUE O DOCE DE BATATA- DOCE

O DOCE RESPONDEU PRO DOCE

QUE O DOCE MAIS DOCE QUE O DOCE DE BATATA- DOCE

É O DOCE DE BATATA- DOCE



PARLENDA: 

QUEM COCHICHA

QUEM COCHICHA

O RABO ESPICHA

COMO PÃO COM LARGATIXA.


