
FERRAMENTAS E ATIVIDADES DE APRENDIZADO

Aprendendo o alfabeto

Todas as habilidades de comunicação, desde as mais básicas,

como aprender letras e palavras até as mais complexas, como

estabelecer diálogos, são fundamentais para o futuro

acadêmico e até mesmo profissional dos pequenos[9]. As

atividades que encorajam as crianças a criarem letras com

diferentes materiais ajudam a promover a leitura e a

escrita[10], e as conversas entre pais e filhos durante estas 

atividades levam ao enriquecimento do vocabulário da

criança[11].

O alfabeto é uma das bases do currículo educacional, e às

vezes é difícil conciliar dedicação ao aprendizado da escrita e

diversão. Utilizando Play-Doh, esta atividade dispensa as

ferramentas de escrita tradicionais e o conceito de 

permanência da tinta no papel e permite que a criança

exercite a comunicação, praticando o ABC através de uma

abordagem mais flexível e com ênfase no aspecto sensorial.

As conversas durante a atividade ajudam no desenvolvimento

do vocabulário, além de facilitar a compreensão de ideias

como os conceitos de rodadas, dividir e emprestar[12].

Você vai precisar de: O que fazer:

Exemplos simples
de letras e/ou
palavras

1º PASSO

Prepare os recursos visuais e decida junto com a criança 
qual letra explorar

• Por exemplo, você
pode escrever 
algumas letras em 
uma folha de papel, 
ou encontrar alguma 
coisa que tenha letras
grandes ou palavras 
simples 

, 

Massinha
Play-Doh

Superfície de
trabalho plana

• 

2º PASSO

Estimule-a a criar as linhas para a letra usando a sua cor 
favorita de Play-Doh

3º PASSO

Tente criar palavras simples ou escrever o nome da criança. 
Fale o tempo todo com a criança durante a atividade. Você 
encontrará abaixo algumas sugestões de conversa
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Dicas divertidas

Fale bastante e use vocabulário “adulto” para ajudar seu filho a compreender e
adquirirnovas palavras. Estimule o diálogo falando sobre as diferentes cores,
texturas e formatos usados para criar as letras. Mantenha o interesse da
criança com comentários positivos e fazendo perguntas que levem a outras
linhas de raciocínio, como por exemplo:

• Esta letra tem linhas retas ou curvas?

• Quais letras têm buracos e quais não têm?

• “Olha só! Aqui tem vermelho, azul, amarelo e

branco!”
• “Que legal, você fez um círculo!”
• Ei! Parece uma cobra!”

Tente estabelecer conexões que tenham algum significado para o seu filho
personalizando as suas letras. Introduza na atividade ligações com o nome dele,
com as coisas que ele gosta de fazer ou com membros da família.

Potenciais benefícios desta atividade

Com a sua participação e usando as “Dicas divertidas”, esta atividade
proporcionará às crianças a oportunidade de explorarem conceitos e
trabalharem habilidades valiosas, como: 

Habilidades essenciais de comunicação

• Mantendo um diálogo coerente com um adulto durante uma

atividade conjunta  

Vocabulário
• Participando de conversas direcionadas, a criança pode adquirir

compreensão de novas palavras

• Praticando o uso de novas palavras adquiridas através de diálogos com

adultos 

Leitura
• Reconhecendo letras do alfabeto

Escrita 
• Formando e copiando letras conhecidas
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