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REGRAS 
DO JOGO

Número de jogadores 
De 2 a 3. 
Idade 

A partir de 6 anos. 

Objetivos de 
aprendizagem

• Identificar fonemas 
e sua representação 
por letras. 

• Nomear as letras do 
alfabeto e recitá-lo 
na ordem das letras. 

Objetivo do jogo

Cruzar a linha de 
chegada. 

Componentes 

• 1 tabuleiro 
• 2 dados 
• 3 peões 

Preparando-se para jogar
• Colocar o tabuleiro ao alcance de todos.

• Cada jogador deve escolher um peão e posicioná-lo em uma pista.

• Decidir quem vai iniciar o jogo. 

Como jogar

1. Cada jogador, na sua vez, lança os dois dados simultaneamente e percorre a 
quantidade de casas indicado pelo dado convencional.

2.  Na sequência, deve falar palavra(s) que comece(m) com a letra onde o dado parou 
e na quantidade indicada pelo dado numérico.

3.  Se o peão parar nas casas   indicadas pelas letras K, Y, W, o jogador deve falar 
nomes próprios que iniciam com a letra correspondente. 

4. Ganha o jogo quem primeiro cruzar a linha de chegada.

O jogador pode pedir ajuda ao grupo 
para indicar palavras, se necessário. 

JOGO CORRIDA DAS LETRAS

PISTA OLÍMPICA l
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Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as 26 letras do alfabeto. 

• Reconhecer a ordem alfabética. 

• Compreender que as palavras são compostas de unidades sonoras que podem ser 

pronunciadas. 

• Comparar palavras quanto às semelhanças sonoras das letras iniciais. 

• Identificar o som das letras como unidade fonêmica. 

• Perceber que palavras diferentes têm partes sonoras iguais. 

• Perceber a parte sonora (letra) de palavras na sua forma escrita. 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

(EF01LP05) 
Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. 

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 
palavras) com sua representação escrita. 

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras. 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das 
letras do alfabeto.

HABILIDADES DA BNCC

PISTA OLÍMPICA ll

Como jogar

1. Cada jogador, na sua vez, lança os dados simultaneamente e percorre a quantidade 
de casas indicado por este dado .

2. Na sequência, deve falar palavra(s) que comece(m) com a letra onde o dado parou 
e na quantidade indicada pelo dado numérico.

3. Caso o peão pare na casa onde há imagem, o jogador deve, primeiro, identificar a 
letra inicial da imagem. Depois, usando a letra inicial, falar a quantidade de palavras 
indicada pelo dado numérico.

4. Se o peão parar nas casas indicadas pelas letras K, Y, W, o jogador pode falar nomes 
próprios que iniciam com a letra correspondente.]

5. O primeiro jogador que cruzar a linha de chegada, vence.
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Conversando sobre o jogo

Fale o nome do título do jogo às crianças e instigue-as a pensar como se joga, 
compartilhando com o grupo. Apresente o tabuleiro frente (PISTA OLÍMPICA) e verso 
(PISTA INTERESTELAR). Pergunte onde é o ponto de partida e o ponto de chegada e 
se reconhecem o que foi retratado: a arquibancada, a pista de corri da, as letras e as 
imagens em cada casa

•	 Será que os jogadores vão percorrer a mesma distância?
•	 O que vocês entendem dessa disposição da pista? 
•	 Quem conseguirá percorrer as pistas com mais velocidade?

Explique aos alunos que o ponto de  partida da corrida da Pista Olímpica é 
desalinhada  para compensar a curva, que é menor na pista externa. Assim, tudo fica 
igual no final. 

Nos tabuleiros, há três raias ovais uma ao lado da outra, indicando onde cada 
criança deve iniciar a partida com seu peão. Informe que ele não representa uma 
pista oficial de atletismo. 

Neste jogo, ao lançar os dados e avançar com o peão pelas casas da pista de 
corrida, as crianças vão se apropriando também do sistema numérico, pois suas ações 
implicam na contagem de pontos dos dados e, aos poucos, vão relacionando o número 
pronunciado às casas andadas. Ao mesmo tempo, avançam na apropriação da leitura, 
uma vez que precisam ler a letra da casa onde seu peão caiu e recitar uma ou mais 
palavras que inicie com aquela letra. Por fim, aprendem que ganhar e perder faz parte 
do jogo.

Conversando sobre as regras para aprender a jogar 

Leia as regras na íntegra e apresente cada um dos materiais do jogo. Na sequência, 
organize a turma em três grandes grupos e escolha um representante (para cada 
grupo) para participar de uma jogada de demonstração. Decidir com a turma com 
qual tabuleiro vão jogar. Combine que a função do grande grupo é ajudar seus 
respectivos representantes caso não se lembrem do nome das letras ou de uma palavra 
que corresponda à letra sorteada. Durante a partida, vá verificando se todos estão 
compreendendo as regras do jogo.  Após essa jogada, converse com as crianças sobre 
como foi o jogo, quais palavras foram ditas pelos colegas e que outras poderiam ser 
ditas em cada situação.
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Momento do jogo propriamente dito 

Para a realização do jogo, as crianças devem se organizar em trios e dar prossegui-
mento ao jogo. Acompanhe as jogadas, percebendo se elas se divertem e se buscam 
estratégias para ter palavra(s) ao parar(rem) no tabuleiro.

Durante o jogo, visite os grupos e, se necessário, oriente-os sobre as regras, instigando 
a percepção dos sons das letras e a busca por palavras que correspondem às letras do 
tabuleiro. É importante ficar atento às dificuldades das crianças em relação aos pro-
blemas que podem ocorrer durante o jogo. Analise possíveis situações de interferência 
no andamento do jogo ou se o grupo consegue resolvê-las sozinho. 

Ao término, é importante proporcionar um momento de socialização para que 
possam conversar sobre como foi jogar, que dificuldades encontraram e quais foram as 
aprendizagens, se foi divertido, o que podem resolver antes de uma nova partida, quem 
teve dificuldade em pensar em palavras e se a criação de um banco com palavras 
novas é uma boa opção. 

AMPLIAÇÃO DO JOGO 

SONS DAS LETRAS 

Nesta versão, joga-se apenas com o dado numérico. Apresente as regras e combine 
com as crianças que, ao lançarem o dado numérico, devem andar o número de casas 
indicado e buscar, no banco de palavras da sala, a mesma quantidade de palavras 
que corresponde à letra inicial indicada no tabuleiro. Exemplo: lançar o dado e verificar 
a quantidade indicada pela face superior. Se cair no número 4, devem andar quatro 
casas e buscar, no banco de palavras, 4 palavras com a inicial indicada (dado, dedo, 
doce, dia, por exemplo). O jogo prossegue até que o primeiro jogador chegue ao final 
do percurso, vencendo o jogo. 

Sugestão para o banco de palavras
Crie um banco de palavras contemplando as 26 letras presentes no jogo e 

deixe-o à disposição das crianças. Para as letras W, Y e K, que estão sinalizadas 
com cor diferente no tabuleiro, é preciso constar nomes próprios. 

O banco de palavras pode ficar em um varal com saquinhos, cada um com 
uma letra, contendo várias palavras com iniciais iguais. Outra forma de manter 
um banco de palavras é fixar, no próprio alfabeto da sala, saquinhos plásticos 
com palavras, imagens ou mesmo pequenos objetos cuja inicial corresponda 
à letra indicada.
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BRINCADEIRA DO ABC 

Nesta versão do jogo, joga-se apenas com o dado de pontos (convencional). Com-
bine um campo semântico para cada rodada, ou seja, defina com as crianças uma 
categoria de palavras que estará em jogo. Exemplo: grupo de nomes próprios, de ali-
mentos, de nomes de cidades, de animais, etc. Caso a escolha seja, por exemplo, pelo 
grupo de alimentos, ao lançarem o dado, só vale dizer nomes de alimentos com a letra 
inicial indicada no tabuleiro. 

Antes de iniciar o jogo, faça coletivamente a lista de alimentos com todas as letras 
do alfabeto. 

JOGO DOS SONS DAS SÍLABAS 

Para esta versão do jogo, use os dois dados (o convencional e o numérico). Ande o 
número de casas indicado pelo dado convencional. O dado numérico indicará quantas 
partes a palavra a ser recitada deve ter. Por exemplo: a indicação do dado numérico é 
3. O aluno deve falar “CA – CHO – RRO” (a divisão está conforme a oralidade, em que a 
pronúncia será “RRO”). Se cair no número 4, falar CHO – CO – LA – TE. 

Observação: As crianças podem combinar uma regra para as jogadas em que o 
dado convencional cair no número 6. Caiu no número seis, jogar novamente, por 
exemplo.
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ATIVIDADES 

PARA 

IMPRIMIR

Todas as atividades devem ser feitas com sua supervisão, de modo 
que os alunos,  entre outras habilidades, possam desenvolver o 

conhecimento sobre o sistema de escrita alfabético.  Lembre-se de 
criar um ambiente que reúna elementos motivadores que visem ao 

prazer na realização das atividades pós-jogo.



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

CAMINHO DO ALFABETO
ENCONTRE E PINTE A SEQUÊNCIA DE LETRAS QUE FORMAM AS LETRAS L. 



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:

NA PISTA 
COMPLETE A PISTA COM AS LETRAS QUE FALTAM.



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

DE A ATÉ Z
RECORTE AS IMAGENS E COLE-AS CONFORME A LETRA INICIAL.

COLE COLE COLE COLE COLE

COLE

COLE

COLE

COLE

COLE COLE

COLE

COLE

COLE

COLE COLE

COLE

COLE

COLE

COLE

COLE

COLE

COLE

UU

VV



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

LABIRINTO ALFABETO
AJUDE BIANCA A SAIR DO LABIRINTO. PARA ISSO, SIGA O ALFABETO.

I J L 



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:

QUEBRA-CABEÇA
RECORTE AS IMAGENS E MONTE O QUEBRA-CABEÇA. 

M

I B

C G

H



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

B

S

P N

D

G



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:





ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:

ALFABETO MALUCO 
DESCUBRA QUAIS LETRAS ESTÃO EM LUGARES TROCADOS
E ESCREVA A INICIAL CORRETA.

A I C D B E

G H M J K L

O N P T Q R

S F U V W X

Y Z



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

PERCORRENDO A PISTA 
1. JOÃO, AO PERCORRER O TABULEIRO, PASSOU PELAS CASAS E, J, P E U. 
AGORA, COMPLETE O QUADRO ESCREVENDO A QUANTIDADE DE PALAVRAS 
INDICADA PELO NÚMERO SORTEADO E COM A LETRA INICIAL CORRESPONDENTE.

LETRA
 INICIAL

NÚMERO  
SORTEADO

PALAVRA PALAVRA PALAVRA PALAVRA

E 2

J 2

P 4

U 1

2. PEDRO, AO PERCORRER O CIRCUITO DAS LETRAS, PAROU NAS CASAS A, D, I, M, R E Z. 
AGORA, PREENCHA A TABELA COM NOMES PRÓPRIOS.

LETRA
 INICIAL

NÚMERO 
SORTEADO

PALAVRA PALAVRA PALAVRA PALAVRA

A 2

D 1

I 1

M 2

R 3

Z 4

Observação: Para esta atividade, elaborar um banco de palavras
para auxiliar as crianças a completarem a tabela. Ver exemplo, p 22.



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:

QUE LETRA USAR? 
CINCO AMIGOS TEM EM SEUS NOMES AS LETRAS W, Y E K. 
LEIA O CRACHÁ DE CADA UM DELES E ACRESCENTE A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO.

__ LEITON __ ARA

__ ATIA

__ ALTER

__ ESLEY



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

PRIMEIRA LETRA 
ESCREVA AS LETRAS INICIAIS DE CADA IMAGEM. 

TÁXI



ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

NOME: DATA:

IMAGEM E SOM

1. CIRCULE DUAS IMAGENS QUE INICIAM COM A MESMA LETRA.

2. CIRCULE DUAS IMAGENS QUE INICIAM COM A LETRA T.

3. CIRCULE DUAS IMAGENS QUE INICIAM COM A LETRA O.

4. CIRCULE DUAS IMAGENS QUE INICIAM COM A LETRA M.



NOME: DATA:

ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

COM QUE LETRA?
CIRCULE A LETRA INICIAL DA IMAGEM. 

N

M

S Q S

K M

A RD

S

L O T

O I

M JL

T

D P B

R O

H LF

I

R D N

V K

T P



GABARITO
CAMINHO DO ALFABETO

NA PISTA

LABIRINTO ALFABETO

IMAGEM E SOM

1. MICO E MOLA

2. TARTARUGA E TIARA

3. OVELHA E ORELHA

4. MELANCIA E MEIA

PRIMEIRA LETRA

PERCORRENDO A PISTA 
Exemplo de banco de palavras:

QUE LETRA USAR?

C L G

XM

T A

M

I

BICICLETA  EMPADA  JANELA  PRATO  URSO

CACHORRO  ESCADA  LIVRO  TAMPA UVA

DENTE  ESPELHO  PANELA  TOMATE  VASSOURA

ELEFANTE  GÊNIO  PNEU  UNHA  ZEBRA

__ LEITON __ ARA

__ ATIA

__ ALTER

__ ESLEY

K

K

K

Y W

W

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - 
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ALFABETO MALUCO

A I C D B E

G H M J K L

O N P T Q R

S F U V W X

Y Z

B C D E F

LKJIHG

M

S

Y Z

T U V W X

N O P Q R

A

* NOMES PRÓPRIOS

W: Wagner, Wesley, Walter e William.
Y: Yara, Yasmin e Yummi



Correr na pista vai deixar o 
processo de alfabetização 

mais divertido!


