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QUAL A RAZÃO DO PROJETO ? 
 
 
 

 

• Trabalhar a sistematização do ensino do alfabeto de maneira lúdica, com 
interação e participação ativa dos alunos nas atividades propostas; 

• Dar oportunidade do primeiro contato, na escola, das crianças com as letras; 
• Garantir segurança para que os pequenos sintam-se à vontade para reproduzi-

las no papel; 
• Iniciar o aprendizado da grafia correta das 26 letras do nosso alfabeto; 
• Proporcionar a oportunidade da participação da família no projeto e no 

processo de aprendizagem da criança. 
 
 

 

 



OBJETIVO GERAL: 
*Despertar o letramento e oralidade através da ludicidade na 
identificação dos sons e escrita das letras do nosso alfabeto; 

 *Apresentar o alfabeto e possibilitar à criança um primeiro contato 
com a diversidade de letras existentes; 

*Propiciar o processo de associação entre elas, de forma lúdica e 
prazerosa, através de brincadeiras, jogos, músicas, construções, dentre 
outros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
*Identificar as letras do alfabeto; 
*Identificar e relacionar a letra inicial de cada palavra e objeto; 
*Perceber a importância das letras para formar palavras; 
*Traçar as letras (bastão); 
*Estabelecer relações entre letras e sons; 
*Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 
*Desenvolver a linguagem oral e escrita; 
* Ampliar o vocabulário; 
*Desenvolver e trabalhar a coordenação motora ampla e fina; 
*Desenvolver e estimular a expressão corporal; 
*Reconhecer, relacionar e quantificar os números de 0 a 10; 
*Proporcionar jogos pedagógicos; 
*Trabalhar noções de matemática ( posições, formas geométricas, grandezas, etc. ). 
 
 



 
CONTEÚDOS ABORDADOS: 
*         Alfabeto; 

*         Letras de forma maiúsculas (bastão); 

*         Expressão oral; 

*         Histórias contadas; 

*         Coordenação motora – ampla e fina; 

*         Discriminação auditiva e visual; 

*         Ritmo e dança; 

*         Artes plásticas; 

*         Dramatização e criatividade; 

*         Sistema de numeração – noção de quantidade. 

 
 

 



COMO FUNCIONA ? 
        O projeto foi baseado na obra de Ademir Piedade “O Aniversário do Seu Alfabeto”, onde o Seu Alfabeto é um 
bondoso velhinho  fazendo aniversário e convida todas as letras da cidade de Alfabetolândia para sua  festa. As 
letras então levam um presente que se fazem ser lembradas. 

      Uma vez por semana um aluno leva o mascote para casa para apresentá-lo à sua família e passar o final de 
semana com ele. Junto vai o livro “ O Aniversário do Seu Alfabeto” e um caderno (diário) para registrar como foram 
os momentos com o mascote. Logo após o aluno contará como foram os dias com o boneco do Seu Alfabeto e trará 
um presente simples confeccionado por eles, com a letra sorteada pela professora, guardada dentro da sua gravata. 

     Também podem ser explorados jogos e brincadeiras que envolvam o alfabeto, fixação das letras, oralidade... 

     Após explorarmos a obra faremos a festa de aniversário  desse senhor que tanto nos ajudou! Confeccionaremos 
também o convite. No dia da festa cada criança levará um presente embrulhado, feito por eles com a inicial do 
nome de cada um deles. 

 

     

       

 



AVALIANDO... 
• DEVERÁ SER CONTÍNUA POR OBSERVAÇÃO E DESEMPENHO NAS 

CRIANÇAS NAS ATIVIDADES, NO GRUPO E INDIVIDUALMENTE; 

• ALMEJA-SE, NO FINAL DESTE PROJETO, O RECONHECIMENTO E 
IDENTIFICAÇÃO DO ALFABETO; 

• DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E MOTORAS 
ATRAVÉS DO LÚDICO . 



 
 
 
 
 
 
 
VAMOS  
                CONHECER  
                                       A HISTÓRIA 
  
ENTÃO... 

        













 































































ALGUMAS  EXPERIÊNCIAS... 



 


