
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“JOGOS ALFABÉTICOS” 

As crianças pequenas estão inseridas no mundo da linguagem desde que nascem. Nas suas experiências 

cotidianas descobrem que a escrita faz parte de seu contexto e gradualmente, compreendem sua 

funcionalidade. Na Educação Infantil, isso significa inseri-las no mundo da linguagem escrita, proporcionando 

vivências e experiências que possibilitem o contato com a leitura e a escrita. Ouvir a leitura de histórias, 

observar textos, palavras e letras ao seu redor, faz com que ela construa uma concepção da língua escrita. 

Dessa forma, praticar a escrita na Educação Infantil significa imergir a criança na cultura escrita, deixar brotar 

sua curiosidade e proporcionar experiências diversas.  

A partir desta semana iremos começar a ensinar à criança a reconhecer o nome, a forma, os sons, e a escrita 

das letras do alfabeto. A escrita das letras do alfabeto será dividida em 5 grupos e será trabalhada ao longo 

da semana. Em paralelo, será proposto um jogo simples que favorece a curiosidade da criança acerca da 

identificação de cada letra. 

FIQUE ATENTO!!! 

Segurar um lápis corretamente é uma habilidade difícil para muitas 

crianças. Alguns “jeitos” de segurar o lápis podem produzir problemas 

na escrita e despertar outras queixas como: letra ilegível, falta de 

velocidade ao escrever do quadro para o caderno, calo no dedo, mão 

cansada ao escrever, entre outras. Apertos de lápis errôneos são 

hábitos fáceis de mudar apenas nos primeiros anos escolares, portanto, 

observe se há um padrão de aperto estranho na escrita de seu filho, 

pois uma “pega” errada pode se tornar irreversível posteriormente. 

Caso observe que a pega de seu filho está incorreta, você pode utilizar 

uma técnica muito simples: colocar um pregador no lápis, na altura 

onde a criança deve segurá-lo. O pregador servirá de suporte para os 

outros dedos.  

Veja o exemplo nas imagens, e se tiver dúvidas acesse o vídeo explicativo! 

https://m.youtube.com/watch?v=659djAoCcSg 
 
 
 
*Imagem retirada de <https://www.redepedagogica.com.br/post/5-dicas-para-ensinar-gente-pequena-a-segurar-o-l%C3%A1pis> acesso 
em 16/4/21.  

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 10/05 a 14/05/2021 

SEMANA: 
10 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; O EU, O OUTRO E O NÓS. 

https://m.youtube.com/watch?v=659djAoCcSg


 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE: semana dos jogos alfabéticos. 

Objetivo: estimular o contato com as letras do alfabeto. 

 

Vamos trabalhar o alfabeto? Acesse o link para assistir 

ao vídeo explicativo "Aprenda a escrever o alfabeto": 

https://youtu.be/2JzGYIaVMyw 

Em uma folha você irá escrever as letras do 1⁰ grupo: 

do A ao E. O responsável pode seguir o modelo 

pontilhado da imagem.  

JOGO: Após finalizar a escrita, você irá confeccionar 

um jogo chamado "Bingo das Letras". O responsável 

deverá escrever todas as letras do alfabeto e recortá-

las. Depois, auxilie a criança a montar uma cartela e 

nessa, devem conter apenas as letras que a criança 

aprendeu, no caso do grupo A ao E. Vale lembrar que 

devem estar embaralhadas! 

COMO JOGAR? Inicialmente, o responsável deverá 

embaralhar todas as letras do alfabeto. Depois, peça 

para a criança localizar determinada letra - A ao E - 

explique que ela irá marcar a cartela, conforme for 

encontrando as letras estudadas.  Ao preencher 

completamente sua cartela, a criança grita a palavra 

“bingo” com toda animação! Para marcar sua Cartela, 

você pode utilizar grãos, bolinhas de papel, macarrão 

ou tampinhas de garrafa.  

 

  

 
RECURSO:  
 
Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc.- 
lápis de escrever, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, borracha, folha de sulfite A4, tampa de 
garrafas, grãos, etc. 

https://youtu.be/2JzGYIaVMyw

