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Olá, crianças e responsáveis! 

Hoje, finalizaremos a temática “Conhecendo o alfabeto”. Brincaremos de tapa 

letras e depois realizaremos um experimento com as letras do alfabeto. 

1º MOMENTO 

Em uma folha, escreva todas as letras do alfabeto com letra maiúscula 

(BASTÃO). Caso tenha alfabeto móvel, também poderá ser utilizado. Após, um 

adulto escreverá, em pedaços de folha, uma letra de cada vez. (Cada uma das 

letras do alfabeto, alternando a ordem). Em seguida, peça  para criança colocar 

cada letra sobre a da folha. Aproveite para pronunciar cada uma das letras, 

assim que a criança acertar. 

Vídeo exemplo: Atividade para aprender as letras do alfabeto - atividade para 

educação infantil - TAPA LETRAS - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWBpaiw9KB8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWBpaiw9KB8


 

2º MOMENTO 

Faremos um experimento, onde precisaremos de: um copo de água, tinta ou 

corante, folha e um recipiente grande transparente. Inicialmente, escreva todas 

as letras do alfabeto na folha, alterando a ordem. Em seguida, coloque a folha 

em baixo do recipiente, encha-o com a água, acrescente a tinta e misture bem. 

Após, pegue o copo e deixe-o virado para cima na água (Mexa em uma direção 

de modo que apareça a letra que está em abaixo do recipiente). Agora, use os 

pedaços de papel, da atividade anterior com o alfabeto, e peça para criança 

mostrar qual é a letra misteriosa que aparecerá embaixo do copo. Aproveite e 

fale o som desta letra. 

Vídeo exemplo: ATIVIDADE LÚDICA COM AS LETRAS DO ALFABETO 

EDUCAÇÃO INFANTIL - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=NI1xeg7B1S0
https://www.youtube.com/watch?v=NI1xeg7B1S0


 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 
página do facebook do grupo do Jardim I. 
 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


