
ATIVIDADES INFANTIL 5 

 
 

TURMA: CRIANÇAS PEQUENAS- 5 ANOS  

 

ATIVIDADE 1 

➢ Pergunte a criança o que temos no alfabeto? (provavelmente 

responderão letras). 

➢ Pergunte se as letras são importantes. Por quê elas são 

importantes? 

➢ Coloque o vídeo “as letras falam”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 

➢ Em uma folha em branco, peça para a criança escrever somente 

as vogais (primeiramente deixe que ela tente, caso não consiga 

vocês irão auxilia-las). 

➢ Após escrita das vogais (A,E,I,O,U), peça que a criança faça um 

desenho de alguma coisa que comece com cada uma das letras, 

ex: árvore, escada, igreja, ovo, urso. 

➢ Ao término do desenho é interessante que os pais façam a escrita 

das palavras juntamente com a criança e realize a leitura das 

mesmas. 

Aponte as vogais que contém nas palavras escritas, assim reforçando a 

importância das vogais na nossa escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI


ATIVIDADE 2 

Boliche de garrafa pet 

 

Boliche é uma brincadeira  que diverte adultos e crianças,  e de quebra 

proporciona momentos brincantes em família ou com os amigos. Para brincar, junte 

algumas garrafas PET de água, suco ou refrigerante. Com o cuidado de lavá-las 

bem com água e sabão antes de guardar. Quando você tiver reunido pelo menos 

5 garrafas, pinte cada uma delas com um número de 1 a 5. Você pode usar tinta 

guache ou marcadores, para isso. Pode também usar fita colorida ou canetinhas 

para enfeitar. Se você tiver 10 garrafas, melhor ainda. Quando as garrafas 

estiverem prontas, basta arrumá-las, conseguir uma bola pequena e pronto: você 

acaba de fazer um jogo de boliche caseiro para se divertir a valer. 



Use a brincadeira para brincar de matemática. Você pode contar os pontos do 

jogo somando os numerais das garrafas derrubadas (se caíram 2 garrafas, uma 

com o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos). Se a criança ainda for pequena para 

fazer a adição, simplesmente conte um ponto para cada pino, independente do seu 

numeral. Se você tiver uma folha de papel e uma caneta por perto, pode pedir à 

criança que faça um traço no papel para cada ponto. O importante é ter alguma 

forma de registro e que a criança seja responsável por isso. 


