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RECURSOS : Celular, tablet, notebook ou computador, papel, tampinhas de plástico ou cartela de ovos,   
lápis preto, lápis de colorir ou qualquer outro que a criança tenha em casa. Para os alunos que não têm 
materiais podem dar devolutivas por meio de áudios ou vídeos. 

 
Objetivos da atividade: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  
-  Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 

 

ATIVIDADE: VÍDEO DAS VOGAIS E JOGO DA MEMORIA DAS VOGAIS 

Segue o vídeo das vogais: https://www.youtube.com/watch?v=8j2C40y574A 

Após assistirem o vídeo vamos construir o jogo da memória? Para isso você vai precisar: dez tampinhas (aquela de 

garrafa plástica) ou o fundo da cartela do ovo, papel, cola, canetinha e figuras que iniciam com as letras das vogais 

(exemplo de figuras: árvore, estrela, ilha, olho e uva). Tanto em tampinhas como na cartela de ovos vamos usar o 

lado de dentro delas. As figuras poderão ser desenhadas com tamanhos bem reduzidos, pois depois de prontas 

vão ser coladas do lado fora da tampinha ou na cartela de ovos. Numa outra folha fazer as vogais, depois recortar 

e colar nas outras tampinhas ou caixa de ovo que sobraram. Para jogar é só virar as tampinhas para baixo e um 

participante de cada vez irá virar duas tampinhas e caso a vogal escolhida se encaixar com a figura (ex: tampinha 

da  vogal A com a tampinha do desenho da árvore) o participante terá direito a jogar novamente até suas 

tampinhas não coincidir a letra com afigura, e no final ganha que tiver mais tampinhas. 

Caso alguém não tenha as tampinhas nem a caixa de ovos estará disponível o modelo de como realizar a atividade 

somente com figuras desenhadas na folha e as vogais.  
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Para quem não conseguir realizar a atividade com tampinha, segue modelo para brincar 

 

 


