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Caça palavras

O Jogo de caça palavras auxilia na construção de vocabulário e na memorização
dos termos e nomes que fazem parte de um determinado tema em estudos. Essa é uma
atividade individual, porém pode ser feita em grupo.

A identificação dos nomes de objetos e termos que designam uma ação ou
situação, auxilia na construção de vocabulário na língua materna, visto que um mesmo
conceito ou objeto, apresenta diferentes denominações, de acordo com o espaço cultural
onde é trabalhado.

Objetos do conhecimento da Astronomia:
1) Nome dos astros que fazem parte do Sistema Solar;
2) Denominação dos Planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,

Netuno;
3) Nome da estrela que está no centro do sistema: SOL:

Conceitos matemáticos:
1) Correspondência: letras que formam o nome do astro
2) Alinhamento : vertical e horizontal

Orientações:
1) Utilize uma folha com um painel de letras impressas, formando nome dos astros do

Sistema Solar;
2) Os nomes estarão dispostos em linhas, nas posições vertical e horizontal.

Metodologia:
1) Os estudantes identificam os nomes dos astros no painel de letras e circulam a

palavra, de acordo com o modelo, e marca o nome que foi encontrado em um
gabarito;

2) A atividade pode ser individual ou a partir da formação de grupos para encontrar as
palavras ocultas no painel de letras;

Objetivos:
1) Memorizar o nome dos astros que fazem parte do Sistema Solar;
2) Diferenciar posições horizontais, de doutras verticais;

Regras do jogo:
As palavras estarão ocultas no painel de letras e quando forem encontradas devem

ser circundadas por uma linha fechada
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SOL                                MARTE
MERCÚRIO                   JÚPITER
VÊNUS                          SATURNO
TERRA                           URANO

NETUNO

Gabarito


