Ao pensar em como garantir as melhores oportunidades de aprendizagens da
língua escrita e oral, encontramos nas brincadeiras, jogos e atividades lúdicas a
possibilidade das crianças adquirirem novas habilidades e ampliarem seus saberes.
Essas brincadeiras contribuem para um bom entrosamento entre a família, além de
propiciar o desenvolvimento dos pequenos que estão na fase de alfabetização.
Use sua criatividade e promova
momentos enriquecedores com

BRINCADEIRA DO STOP:
Em uma folha na posição horizontal
dividir em colunas com os seguintes
campos: nome, cidade, material escolar,
animal, comida, cor, brinquedo ou
brincadeira. (Os campos podem ser
modificados de acordo com o interesse e
faixa etária das crianças). Escolha uma
letra e divirtam-se!

DESCREVA O PERSONAGEM COM UMA
LETRA:
Escolher uma letra do alfabeto e criar
uma descrição para um personagem
usando somente esta letra. Por exemplo:
Juliana, jovem jornalista japonesa. Está
atividade além de ser muito divertida,
estimula a criatividade, cria oportunidade
de reflexão na composição de um texto
que tenha sentido. As crianças adoram o
resultado final.

ESCREVENDO CARTAS OU BILHETES:
Utilizando papéis coloridos, envelopes,
lápis de cor, de escrever e canetinhas
brinquem de escrever cartas ou bilhetes
para os amigos e familiares. Para
enriquecer a atividade a criança poderá
fazer desenhos para decorar os papéis e
envelopes.

BRINCADEIRAS COM LETRAS MÓVEIS OU SOPA DE
LETRINHA:
Para essa brincadeira não existem regras. Usem a
criatividade e brinquem de ditado de letrinhas
onde a criança terá que escrever uma palavra com
a letra sorteada, ou montar nomes conhecidos,
traçar a letra sorteada, fazer uma colagem com as
letras da sopa de letrinha sem cozinhar ou até
mesmo preparar uma deliciosa sopa e pescar com
a colher, as letrinhas que forem solicitadas.

JOGO DA FORCA:
As brincadeiras antigas também divertem as crianças
de hoje em dia. Escolha uma palavra e para cada
letra coloque um traço. Utilize palavras fáceis e do
cotidiano dos pequenos e dê início a diversão. A cada
letra errada desenha-se uma parte do bonequinho
na forca. Você pode dar dicas para as crianças e
facilitar a jogada. Sem dúvidas irão se divertir muito,
além de aprender!

OUTRAS IDÉIAS:
Jogo da memória de letras ou palavras;
Leitura de placas e escritos diversos que a
criança encontrar;
Recorte de letras e palavras de revistas e
jornais.
Entrevistas com familiares;
Bingo de letras ou palavras;
Reescrita de uma música ou brincadeira.
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seus filhos, aí vão algumas dicas:

