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Sugestão de planejamento anual para a classe de alfabetização: 

 

O planejamento que se segue está dividido em semanas durante o ano letivo e 

nele constam apenas os conteúdos. Cabe ao professor (ou a equipe pedagógica) 

estabelecer os objetivos a serem atingidos e as estratégias a serem desenvolvidas. 

É importante ressaltar que esse planejamento é flexível e deve ser adaptado ao 

calendário de cada ano, bem como as mudanças que se fizerem necessárias no 

decorrer do processo. 

Esse planejamento também é perfeitamente adaptável a qualquer método de 

alfabetização utilizado, servindo apenas como parâmetro para a integração das 

disciplinas. Algumas palavras estão destacadas como geradoras, mas servem apenas 

como exemplo de contextualização e não deve constituir-se como regra. Elas podem 

ser modificadas de acordo com o projeto a ser desenvolvido.  

Planejamento anual 

1º ANO - CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO  

 

1ª. SEMANA 

 Reunião de pais 

 Nome 

 Eu e o outro (socialização)  

 Regras de conduta   

 Jogos educativos   

 Linguagem de símbolos 

2ª. SEMANA  

 Evolução do Grafismo (desenho 
livre com escrita espontânea) 

 Coordenação motora 

 Nome (eu)     

 Atividades psicomotoras   

 Eu e o outro (socialização)   

 Jogos educativos  

 História da escrita 

 Carnaval 

3ª. SEMANA 

 Nome 

 Alfabeto  

 Letra A (amigo), E (escola)  e I 
(Ilha).  

 Espaço físico (escola)                                                    
Sugestão: Pesquisa de figuras que 

comecem com cada letra do alfabeto. 

Fazer o mural do alfabeto e escrever o 
nome das figuras que sobraram junto 

com os alunos. 

4ª. SEMANA               
 Nome     

 Letras U (falar um de cada vez), O 
(saber ouvir)   

 Orientação espacial / percepção 
visual  

 

5ª. SEMANA                

 Corpo Humano       

 Letra C (corpo)     

 Discussão do ÃO (mão).   

 Numeral 2  
 

6ª. SEMANA 

 Higiene    

 Curvas abertas e fechadas  

 Letras P (pé), H (Higiene) e N 
(nariz)  

 Órgãos dos Sentidos (pele, nariz, 
olho, língua, ouvido)          

 Numerais 5 e 1. 
 

7ª. SEMANA 

 Figuras Geométricas     

 Numerais 3 e 4.     

 Letra Q (quadrado) e R (retângulo)  

 Evolução do Grafismo (desenho 
livre com escrita espontânea) 

 Formação de palavras 
(....)
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES QUE PODEM SER 

UTILIZADAS NA ALFABETIZAÇÃO E NAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

É fundamental, para a construção da escrita do nome que a criança saiba que 

desenhar é diferente de escrever a partir desta diferenciação que a criança começa a 

se dar conta de que precisa algo mais do que um desenho para poder escrever o seu 

nome, e então começam a aparecer em seus trabalhos as tentativas da escrita, a qual 

pode estar representada por “risquinhos”, “bolinhas”, “cobrinhas”... 

A primeira letra do nome próprio é sempre a mais reconhecida e escrita pelas 

crianças antes das demais. Muitas chegam  a estabelecer uma relação de identidade 

que, em geral, as faz chamá-la de minha letra. É sempre aquela que reconhecem mais 

depressa em diferentes textos, cartazes, outdoors e outros. 

A visualização é um mecanismo que faz parte da construção da escrita. Por 

este motivo é importante que os nomes estejam fixados nas grades, nos materiais, nas 

lancheiras, nos crachás. 

Ao identificar seu nome e observá-lo escrito em diferentes locais e materiais, a 

criança, consequentemente, o memoriza. A partir de então inicia-se um 

relacionamento com a escrita como representação de sua identidade, auxiliando-a a 

ver-se como um indivíduo que possui identificação. Por isso seu nome é tão 

importante. É um marco identificatório. 

(...) 

Atividades e brincadeiras que auxiliam o processo de construção da escrita do 

nome: 

1 – História do nome: 

Objetivo: Conhecer a origem do  seu nome. 

Material: Folhas de papel ofício. 

Procedimento: 

  Propor às crianças que façam uma entrevista com os seus pais, procurando 
saber qual a origem dos seus nomes. 

 Montar com os alunos uma ficha para auxiliá-los na entrevista, incluindo 
perguntas tais como:   - Quem escolheu meu nome?   -  Por que me chamo 
.....?  O que significa ..... ? 

 Combinar com a turma o dia do relato e como ele será. ( A escolha do 
professor) 
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Sugestão de Atividade: Contar a história do seu nome aprendida com a entrevista e 

ilustrá-la. 

Interessante: Em papel pardo o professor poderá registrar o nome de todos e uma 

síntese da origem do mesmo e fixar no mural. 

Observações: Todos deverão trazer  a entrevista no dia marcado, oportunizando o 

desenvolvimento da responsabilidade desde pequenos, e, caso isso não aconteça, o 

professor deverá estar preparado e saber qual atitude tomar frente a este problema. 

2 – Fichário: 

Objetivo: Conhecer a escrita do seu nome com diferentes formas gráficas. 

Material Necessário: Fichas do mesmo tamanho e formato e uma caixa de sapatos. 

Procedimentos: Montar na sala de aula um fichário com cartões que apresentem 

diferentes formas de escrita do nome próprio: Com letra de imprensa maiúscula, letra 

de imprensa minúscula, letra cursiva. Deixando claro à criança que existem diferentes 

maneiras para escrever o seu nome, mas todas querem dizer a mesma coisa. 

Combinar com  a turma o momento e o modo como deverão utilizar as fichas. (De 

acordo com o professor) – Pode ter em cada ficha uma foto 3x4 da criança. 

Sugestão de Atividades: Identificar o nome – Escrever o nome. 

3 – Lista de Palavras: 

Objetivo: Identificar em diferentes palavras a letra inicial do seu nome. 

Materiais: Tesoura, Revistas, Jornais, Folhetos, Cola, Folhas de ofício. 

Procedimentos: 

 Explorar com a classe a letra inicial do nome. 

 Listar outras palavras que também iniciem com aquela letra. 

 Propor que pesquisem em jornais, revistas e folhetos outras palavras que 
também iniciem com a letra do seu nome. 

 Recortar e colar as palavras em folhas de ofício. 

 Ler com a turma as palavras encontradas e, juntos, procurar o significado. 
Sugestão de Avaliação: Reconhecer, em lista de palavras, aquelas com a letra que 

inicia o seu nome. 

Observações: O professor pode propor à turma que cada dia um traga de casa uma 

palavra que inicie com a letra do seu nome e, em aula, encontre o significado. Este 

tipo de atividade desperta no aluno um interesse maior pela pesquisa e aumento do 

vocabulário. 

 

(...) 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

  Leitura e escrita são atividades que, desde quando o homem sentiu 

necessidade de ampliar suas formas de comunicação, andaram juntas.  

Não se concebe na atualidade, atividades de leitura e escrita de forma 

dissociada. Assim, para que o aluno seja um bom escritor é necessário que ele seja 

também um bom leitor. Bom leitor no sentido de interpretar de forma coerente e critica, 

algo lido. Desta forma, além das atividades de produção de textos propriamente ditas, 

é importante que o professor tenha a preocupação de estar atento a quatro aspectos 

que o leitor atende quando lê: percepção da palavra, compreensão, reação 

eintegração.  

(...) 

Como sugestões para que isto ocorra apresentamos as seguintes atividades: 

. PARA DESENVOLVER A IMAGINAÇÃO: 

-Narre, para seus alunos, o final de um filme e peça que eles imaginem o início.-

Selecione gravuras de uma história completa. Retire uma das cenas para os alunos 

recomporem de outras maneiras a história apresentada-Peça seus alunos para: 

• Observar o ambiente da sala de aula. Do ambiente ele deverá escolher um 

objeto(enfeites, materiais escolares, móveis...) e descrever o que ele representa, como 

ele se sente, qual sua finalidade, etc.;Imaginar e escrever sobre: 

• Como as pessoas viveriam em casas só de vidro? 

• Como seria o mundo se todas as coisas fossem vermelhas? 

(...) 

 

Mostre que você conhece o alfabeto. 

 Escreva dentro de cada quadrado: 

- A primeira letra do seu nome: 

- A primeira letra do nome do seu melhor amigo:  

 - A primeira letra do nome da sua mãe:  
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 As letras do alfabeto são divididas em dois grupos: 

VOGAIS e CONSOANTES 

Observe o alfabeto abaixo e:                                                    

Pinte de LARANJA as VOGAIS:                                            

Pinte de VERDE as CONSOANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva seu nome: 

 

 

Copie as vogais do seu nome: 

 

 



6 

 

A professora vai escolher um aluno para dizer o nome de um colega da classe. 

Os outros amigos, um de cada vez, dizem palavras que rimam com esse nome. 

Leia e complete o texto com as letras abaixo: 

A – E – I – O – U 

- No meio do MAR tem a letra ____________ 

- No meio do CÉU tem a letra ____________ 

- No meio do RIO tem a letra ____________ 

- No meio do SOL tem a letra ____________ 

- No meio do LUA tem a letra ____________ 

(VALE, Rubinho do. Ser criança. São Paulo:MCD Word.music. 2000) 

 

Quais letras foram necessárias para completar o texto? 

______________________________________________ 

Recorte de jornais e/ou revistas as letras necessárias para escrever a 

palavra BRASIL: 

 

 

 

 

 Quantas vogais tem na palavra BRASIL? _________ 

 Escreva as vogais que você encontrou: ____________________________ 
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Observe os nomes abaixo. Escreva no quadradinho quantas vogais tem em 

cada nome: 

         ANA                      ALEXANDRE                     ÉRICA    

 

 

            ISABEL                   IGOR                        OLÍVIA 

 

Letra P / p.    Pinte a letra P nas palavras abaixo: 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Una as letras e forme sílabas: 

 
 

   p                                        p 

             

P 

papai    piano     apaga   

pipa     peteca   apito  

copo  pena papagaio 

ão 

e e u 

i 

a o 
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 Una com o traçado           as palavras iguais: 

                pipa                                        pai 

                pai                                  pão 

                pião                                 pipa 

                pão                                   pião 

 O Edu precisa completar as palavras com p. 

  Ajude-o lendo e escrevendo o nome das figuras: 
 

 

 

 

 

       ____i ____ a                             _____au                                   _____ião 

   ____________                        _________                                 __________ 

Leia e desenhe: 

 Papai vê  ----------------   a pia  

  

 Papai vê  ------------------ o pão 

   

 Papai vê  ----------------   o pião 
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 Escreva o nome das figuras usando as palavras do quadro abaixo: 

  

 

 

 

 

   __________     ___________   ____________      __________  __________ 

 Leia junto com a sua professora o texto abaixo.  

    O PATO 

  Pepa não tem um PATO. 

  Pepa tem uma pipa e um pião 

  Pepe vê o pião e a pipa. 

  O pião roda e a pipa voa. 

  Pepa vê Pepe com o pião. 

Use o espaço abaixo para fazer um desenho sobre o texto que você leu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATO   –    PIANO    –    PIPA    -    PÉ    -    PÁ 
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Envolva as palavras com T.   Depois pinte as palavras que você envolveu. 

  

TELEFONE             TETO 

SAPATO      LATA 

RATO      GATO 

POTE       TATU 

TÁBUA   

Letra L / l.    Pinte a letra L nas palavras abaixo: 

 

                        

 

 

 L 
luva    vela     maleta  

leão     lata     palavra   

calo  mala   limão 
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 Una as letras e forme sílabas: 

 

                                                                

 

 

 Una as palavras iguais: 

               pele                                            lua 

lua                                  pele 

Lia                                 leão 

leão                                   Lia 

Complete as palavras com l.  
  
Leia e escreva o nome: 
 
 
 
 
 

 

 

             ____ua                             _____eão                                   _____uva 

    ____________                        _____________                    _______________ 

 

 

a 

e 

i ão 

l o 
l 

u 
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Use lápis de cor para fazer um traçado e unir o desenho ao nome correspondente: 

                                     lata 

        mala  

        vela 

        leão 

 

 

Vamos ler, copiar com letrinha cursiva e depois desenhar o que está escrito: 

piano noite caneca caneta 

    

  

 

 

 

 

  

 

                                     A TECA 

Teca é uma menina. 

Ela é uma menina bonita. 

Ela tem uma caneca. 

Na caneca tem leite. 

  

Circule no texto as palavras que tenham a letra N. Depois pinte-as de verde. 

Complete de acordo com o texto: 

            - Teca é uma ______________. 

            - Teca tem uma ________________. 
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            - Na __________________ tem _________________. 

 

Ligue a frase ao desenho correspondente: 

 

      menina bonita. 

 

 

leite na caneca. 

 

 

Vamos separar os pedacinhos das palavras: 

 

NOITE - _______  -  _______ 

 

CANECA - ________ -  _______-  _______ 

 

BOTINA - _______ - _______ - _______ 

 

Agora vamos juntar os pedacinhos e escrever as palavrinhas formadas: 

 

NOI      TE   ________________________ 

 

BA      NA     NA  ______________________ 

 

NA     BO   ______________________ 

 

NO     VE     LA  ______________________ 
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Leia e passe para letra cursiva. Depois desenhe o que você leu: 

 

O macaco Nico. 

_______________________________________ 

 

 

 

            A menina viu um navio. 

 

 

 

Vamos juntar os números e formar palavras com as sílabas 

correspondentes: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

le ze zi za ca a bu Be 

 

6     3     6 = 

2      7 = 

2       5 = 

8     1      4 = 
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                                       -  S    -    s  -       -     

Quantas letras há na palavra SACOLA? 

 Quantos pedacinhos há na palavra SACOLA? 

 Qual a primeira letra? 

 Qual a última letra? 

 

 Escreva a letra S: 

 

                  -   ________   -   ________    -   ________   -   ________   -   _______ 

 

 

                  -   ________   -   ________    -   ________   -   ________   -   _______ 

 

           Letra D / d.     Pinte a letra D nas palavras abaixo: 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SACOLA 

D 
  dedo     Damião        dia  

 cocada Dico   moda 
   

 Davi  ditado   moeda 
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         Una as letras e forme sílabas:  

 

 

                                         

             

 

      
Observe e escreva o nome das figuras: 

 

 

     

 

 

   _________________        __________________        ______________________ 

Substitua o desenho pela palavra e escreva as frases: 

 

 

 

A     toma     . 

 

_________________________________________________________ 

 

 

A       pegou a  

 

_________________________________________________________ 

a 

i 

o 

e u 

ão 

d d 
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Observe os desenhos e complete a historinha abaixo escrevendo o que a menina 

faz antes de ir para a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

     Estela é uma menina muito organizada. Ela estuda de dia.  

Antes de ir para a escola Estela 

_____________________________________. 

Depois ela _______________________________________________________ e 

bebe  o________________________________. 

 Estela gosta muito de estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


