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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

FUTEBOL DA SEGUNDA... 
 
Acerte a letra 
 
Esta brincadeira é uma ideia 
legal para as crianças 
começarem a aprender o 
alfabeto, principalmente as 
letras que compõem seu nome, 
além de desenvolver a 
coordenação motora, o 
equilíbrio e agilidade. 
Você escreve o alfabeto no 
copo descartável, ou garrafa 
pet, em pedaços de madeira, o 
que você tiver em casa e depois 
peça para a criança chutar a 
bola até acertar a letra que foi 
solicitada. Veja a imagem 
abaixo como exemplo: 

 

 

DESAFIO DE HOJE: PARLENDAS! 
 
Parlendas são pequenos textos 
de construções fáceis, com 
temática infantil, considerados 
literatura oral, ou seja, passados 
de boca em boca através do 
tempo. Crianças por gerações a 
fio se divertem com essas 
palavras arranjadas. 
Leia para a criança! 
Para facilitar a leitura você pode 
acessar o link que está abaixo 
das parlendas. 
 
Um, dois, feijão com arroz 
Três, quatro, feijão no prato 
Cinco, seis, falar inglês 
Sete, oito, comer biscoitos 
Nove e dez, comer pastéis 
 
Bambalalão  
Sinhô Capitão 
Espada na cinta 
Ginete na mão 
  

LETRAS DE PALITO 
 
Com palitos de picolé ou de 
fósforo vocês podem escrever o 
alfabeto, de uma maneira bem 
divertida e de um jeito diferente. 
 

 

 

Depois de montar o alfabeto, 

chegou a hora de explorá-lo! 

VAMOS DE PESCARIA??? 
 

 
 
A proposta para o dia de hoje é 
uma pescaria diferente, vamos 
pescar as letrinhas que formam 
o nome da criança e através 
dessa brincadeira que os 
pequenos amam, vamos 
estimulando o reconhecimento 
das letras do alfabeto que 
formam o nome dele e de todos 
os moradores da casa. 
 
Para montar essa pescaria 
vamos precisar de: 

• Tampinhas de garrafa 
pet 

• Caneta hidrocor 
permanente 

NA NOSSA CASA TUDO TEM 
NOME 

A criança sabe que cada coisa 
tem seu nome, então, que tal 
identificar os nomes da nossa 
casa? 
Vocês vão precisar de papel, 
caneta e fita crepe ou durex. 
Confeccionem fichas com os 
nomes, todas em letras 
maiúsculas, iguais os exemplos 
abaixo: 
 
JANELA 
PORTA 
PAREDE 
PISO 
TETO 
CORTINA 
COZINHA  
PIA 
FOGÃO 
GELADEIRA 
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Dica: Faça indagações a criança 
como por exemplo: Qual é o 
nome da letra? Tem outras 
iguais a essa em seu nome? 
Quais letras ainda estão em pé? 
Você saberia dizer o nome de 
outra pessoa que comece com 
esta letra? Já viu esta letra em 
outra palavra? Qual?  
É importante observar o nível 
de interesse da participação da 
criança. Sempre estimulando o 
aprendizado, mas de forma 
divertida.  

Rei, capitão 
Soldado, ladrão 
Moça bonita 
Do meu coração 
  
Meio-dia 
Macaca Sofia 
Panela no fogo 
Barriga vazia 

Corre cotia 
Na casa da tia 
Corre cipó 
Na casa da vó 
  
Lencinho na mão 
Caiu no chão 
Moça bonita 
Do meu coração  
Fonte: Musixmatch 
Compositores: Dominio Publico 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4pGJaKxD8mQ 

 
 

 Estimule a criança a encontrar a 

letra do seu nome, dos nomes 

dos coleguinhas da escola que 

ela lembrar, dos familiares. 

Podem soltar a imaginação e 

irem fazendo novas descobertas 

com as letras. 

 

 

• Peneira da cozinha  

• Pote com água 

COMO FAZER? 

1. Monte os peixinhos como na 
imagem acima ou escreva as 
letras do nome nas 
tampinhas. 

2.  Convide a criança a pescar as 
letrinhas do nome na ordem 
correta e ir formando o 
nome na mesa.  

3. Se for preciso a oriente para 
relembrar a sequência. 

4. A atividade termina quando 
a criança pescar todas as 
letras e organizá-las 
corretamente. 
(opção 2: pode ser colocado 
o alfabeto completo no pote 
e ir falando algumas palavras 
para tentar ver se a criança 
reconhece a inicial).  

 

E assim por diante, de acordo 
com a sua casa. 
 
Depois das fichas 
confeccionadas, vão passeando 
pela casa e colando cada nome 
em seu lugar. 
 

 

https://www.musixmatch.com/

