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CAÇANDO OBJETOS 
 
Prezados Professores! 
 
Nessa atividade, propomos que a família escreva as letras do alfabeto, em 
bastão, e as coloquem numa caixa.  Em seguida, pedirá que a criança 
pegue uma letra e diga como se chama (caso ela saiba) e as pessoas 
participantes devem procurar objetos cujos nomes comecem com essa 
letra. A criança também participará da caça aos objetos. 

ORIENTAÇÃO:  

Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes. 

 

 
                                                                             

                                                                               
 

 
 
 

 

Nesta atividade, as crianças levantam hipóteses, criam opiniões e deslocam-se com 
autonomia pelos espaços. Pode ser uma atividade instigante, ajudando na ampliação 

de vocabulário, estimulando a concentração, percepção visual e identificação das 
letras do alfabeto. 



Crianças cegas e com baixa visão podem participar da brincadeira, apenas 
retirando-se obstáculos dos caminhos, podendo ser este um momento de 
aprendizado de orientação e mobilidade pelos espaços da casa.   
 
Crianças surdas podem participar utilizando o alfabeto em Libras. Para tanto o 
adulto deve saber os sinais, que podem ser aprendidos em um dos aplicativos 
de Libras sugeridos no catálogo games e sites assistivos disponível no site do 
Portal da Educação, por exemplo, o ALFABETO LIBRAS. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

No caso de criança com mobilidade reduzida nos membros superiores ou nas 
mãos, deve-se procurar outras atividades para trabalhar a mobilidade, levando-
a a explorar espaços acessíveis com autonomia. O aprendizado das letras do 
alfabeto pode ser realizado com uso de Tecnologia Assistiva adequada às 
habilidades do estudante, Sugerimos a leitura desse artigo, um estudo sobre a 
qualidade de vida das crianças com deficiência na etapa da Educação Infantil: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12822018000200007&lng=pt&nrm=iso 

 
Sugerimos também que a exploração do alfabeto possa ser feito com tecnologias 
educacionais para aumentar o engajamento do estudante na atividade, como por 
exemplo, os jogos do catálogo de games mencionado anteriormente, por 
exemplo: LETTERSCHOOL, LUZ DO SABER e ABC NAS CAIXAS. 
 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 

 

 


