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ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL/ ESCRITA 

 

Leitura e escrita não adquirida Leitura e escrita adquirida 

1. O Encarregado de Educação (E.E.) deverá 

ler diariamente uma pequena história à 

criança do seu interesse; 

2. O E.E. deverá explorar as imagens (“o que 

é?”, “que cor tem?”, “onde está o objeto em 

relação a outro? – em baixo/em cima, 

dentro/fora, perto/longe, …”, “qual o 

maior/menor?”; 

3. No final da história a criança deverá 

responder a questões como: “quem é/são os 

personagens?”, “o que aconteceu/ onde/ 

quando se passou a história?”, “como se 

sentiu/sentiram os personagens?”, “que final 

diferente se poderia dar à história?” – para 

ajudar a criança, o E.E. poderá mostrar a 

página onde está a resposta à sua pergunta, 

lê-la para que a criança consiga responder 

corretamente. 

4. Após o conto, a criança será desafiada a 

fazer um desenho sobre a história lida, 

colorindo-o de acordo com as imagens. 

5. Em alternativa a uma história contada pelo 

E.E., a criança poderá assistir a um episódio 

de um desenho animado à sua escolha e o 

E.E. poderá ir questionando o sucedido – 

1. A criança deverá ler uma pequena história 

do seu interesse; 

2. No final da história a criança deverá 

responder a questões como: “quem é/são os 

personagens?”, “o que aconteceu/ onde/ 

quando se passou a história?”, “como se 

sentiu/sentiram os personagens?”, “que final 

diferente se poderia dar à história?” 

3. Após a leitura, a criança deverá escrever um 

final diferente para a história e fazer um 

desenho se desejar sobre o conto; 

4. A criança poderá fazer uma cópia do seu 

texto para computador – se possível com o 

“corretor” ativo para perceber os erros e 

corrigi-los com a ajuda do E.E. ou de um 

dicionário online (ex: 

https://dicionario.priberam.org/ ); 

5. A criança poderá ainda escrever a sua 

própria história ou pegar em algumas 

palavras da história lida e construir 3 frases 

respondendo às perguntas [quando + onde 

+ quem + fez o quê] (ex: casa | Maria | fruta 

Num dia chuvoso, na casa dos tios a Maria 

comeu salada de fruta depois do almoço.) 

Quando? – Num dia chuvoso 

https://dicionario.priberam.org/
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importante para perceber a atenção da 

criança e a sua memória em relação ao que 

viu/ ouviu. 

6. Após o conto/ episódio, a criança poderá 

dizer frases e o E.E. escreve-as, no fim 

contam as palavras de cada frase (ex: A 

Maria foi ao Jardim Zoológico. – 6 palavras) 

7. A criança poderá dividir em bocadinhos as 

palavras ditas com a ajuda das palmas por 

cada sílaba (ex: A| Ma-ri-a | foi | ao | Jar-dim 

| Zo-o-ló-gi-co 

8. O E.E. deverá usar canções infantis e 

identificar as rimas em conjunto com a 

criança. 

Onde? – em casa dos tios 

Quem? – a Maria 

Fez o quê? – comeu salada de fruta depois do 

almoço 
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