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Sequências: recortar, ordenar, colar, contar



PLANEAR

ATENÇÃO E MEMÓRIA



Leitura 
Escrita

Psicomotricidade

Perceção
visual

Perceção
auditiva

Comportamento
emocional

Memória

Atenção

Outros

LINGUAGEM



9

Palavra

Informação 
fonológica/

ortográfica

Informação 
pragmática

Informação 
morfológica

Informação 
semântica

Informação 
sintática

Estímulo visual 

(ler)

Estímulo auditivo

(ouvir, falar)



A Memória e a Significação

10

Sistemas da 

Linguagem 
humana

Léxico Mental

Soma interiorizada dos 
conhecimentos (ortográficos, 

fonológicos, morfológicos, 
semânticas, sintácticos) 

Memorização da associação 
da forma e significação

Gramática 
Mental

Regras

Combinação infinita com n.º 
finito de elementos (as 

palavras) em estruturas mais 
alargadas (frases)



Produção 
verbal

Concetualização 
de 1 ideia

(entender e 
pensar o 

Mundo. Planear)

Forma 
linguística

(estruturar com 
rigor)

Codificação 
fonológica

(falar, ouvir, ler e 
escrever) 



Articulação interdependente

Escrever

Ler

Falar

Ouvir

ESTÍMULOS

E

X

E

R

C

I

C

I

O

S

COMPETÊNCIAS 
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Percursos de Desenvolvimento Fonológico
Perceção - Discriminação auditiva (desenvolve-se rapidamente após o nascimento)

• Capacidade de 
distinguir:

a) A voz humana de outros 
sons

b) A fala de outros 
estímulos

c) A voz materna de outras 
vozes

 Discriminação auditiva 
de pares mínimos

 Distingue padrões de 
entoação

• Período Linguístico

• Compreende palavras em contexto (Onde está a 
bola?)

• Ensaia sons pelo grau de facilidade na produção

• 1.º Oclusivas (p-b-t-d-c-g)

• 2.º Fricativas (f-v-s-z-x-j) 

• Substituição é o fenómeno mais frequente na 
produção (topa/sopa)

• Último fonema /R/ - /aroz/

• 2 anos - discriminação auditiva

• 1.ª Sílaba CV

• 2.º CVC, VC, V

• No final 2 anos – produção de cerca de 500 
palavras

• 3 anos – desenvolvimento da discriminação 
completo

• 4-5 anos - sistema fonológico concluído



A Língua de Nhem, de Cecília Meireles

Havia uma velhinha

que andava aborrecida

pois dava a sua vida

para falar com alguém.

E estava sempre em casa

a boa velhinha

resmungando sozinha:

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem...

O gato que dormia

no canto da cozinha

escutando a velhinha,

principiou também

a miar nessa língua

e se ela resmungava,

o gatinho a acompanhava:

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem...

Depois veio o cachorro

da casa da vizinha,

pato, cabra e galinha

de cá, de lá, de além,

e todos aprenderam

a falar noite e dia

naquela melodia

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-

nhem...

De modo que a velhinha

que muito padecia

por não ter companhia

nem falar com ninguém,

ficou toda contente,

pois mal a boca abria

tudo lhe respondia:

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-

nhem...



Escrita: começa quando?





Fases e opções



Pré-silábica

Com fonetização

Alfabética

Silábica

Criança/aluno não percebe  que a escrita representa a fala

Escreve letras, números, desenhos Ex. CO5FE (cavalo)

Criança/aluno percebe  que a escrita representa a fala

Atribui uma letra a uma sílaba EX. CVO (cavalo)

Atribui várias letras a uma sílaba. Ex. Caluf (cavalo)

Compreende o princípio alfabético, a conversão 

fonema-grafema Ex. Cavalo (cavalo)

Fases da Escrita



Linguagem Oral Vs Linguagem Escrita
Aprender a Ouvir/Falar vs Aprender a Ler /Escrever

 Transferência entre dois modos de comunicação diferentes (oral vs. 

escrito)

 Ouvir e Falar             vs Ler e Escrever
(linguagem oral) (linguagem escrita) 

processos  naturais vs processos não naturais 

Processos Ontogenéticos vs Processos Filogenéticos 
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Percurso de Aquisição da Leitura e da Escrita 

Competência 
Fonológica

Competência 
Gráfica

Competência 
Ortográfica

Competência 
Compositiva ou 
Textual 

Competência 
Comunicativa/

Discursiva

PRÉ- ESCOLAR

ENSINO BÁSICO



Percurso de Aquisição

Palavra 
Fonológica

Palavra 
Ortográfica

Palavra 
Textual



Memória
(Armazena informação)

•Compreensão

•Integração

•Formulação ou 

rememorização

Recepção

Expressão
Esquecer = nunca ter aprendido

Ou

Esquecer = desaprender



Fase inicial da atenção = estado de alerta

A sua disfunção origina 

Hiperatividade,

Hipoatividade, 

Défice de atenção

Atenção
Alerta

filtram

focalizam

refinam

selecionam

estímulos

estímulos

estímulos

estímulos.

estímulos



Perceção

Memória

Atenção

Ler

Processar

informação



Memória Atenção 

A

P

R

E

N

D

I

Z

A

G

E

M



• HEMISFÉRIO ESQUERDO, 

• responsável pelas 

realizações:

• Fonológicas

• Morfológicas

• Sintáticas

• HEMISFÉRIO DIREITO, 

• tem a especificidade de:

• Captar

• Entender os aspetos 

semânticos

• Realizar a entoação

• Realizar a expressão facial



Competências 
da leitura e da 

escrita 

Cognitivas

Psicolinguísticas

Perceções
Psicomotricidade / 

grafomotoras

Afetivo-
emocionais / 

sociolinguísticas 
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Processo de Aquisição Processo de Aprendizagem

Competência Linguística                       Competência Comunicativa

Aquisição da:

-Linguagem

-Psicomotricidade                                Desenvolvimento

- Esquema Corporal                               Multi (inter)disciplinar

- Lateralidade                                         Multissensorial

- Orientação

- Temporal                             

Facilita 

- Espacial 

o Processo de Alfabetização 

-Perceção                                                o Leitura do Mundo

- Visual

- Auditiva

- Rítmica

-Motricidade

- Ampla

- Fina

LITERACIA



Psicomotricidade
• Objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo

interno e externo

• Corporal: dispraxia, desarmonia tónico-emocional, instabilidade postural, perturbações do
esquema corporal e da lateralidade, estruturação espacial e temporal, perturbações da
imagem corporal

• Relacional: dificuldades de comunicação e de contacto, inibição, hiperatividade,
agressividade, etc.

• Cognitiva: no plano do processamento informacional: défices de atenção, de memória, de
organização percetiva, simbólica e conceptual.

• Educativa: na propedêutica das aprendizagens escolares e no afinamento das praxias 
coordenativas.

• Direção Gráfica (D-E)

• Grafismos ----- Grafemas (Letras)

• Reprodução de imagens/símbolos

• Preposições/Advérbios de lugar e tempo

• Relato, relatórios, narrativas…
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Perceção Visual
• Perceção de formas 

• Perceção de relações espaciais, que envolve profundidade, orientação 
e movimento; 

• Perceção de cores; 

• Perceção de intensidade luminosa

Distinção de palavras,

Treino da memória e atenção, concentração

Observar/Reproduzir uma série gráfica

Encontrar diferenças entre imagens

Descrever oralmente uma imagem (de memória)

Descobrir palavras 

Identificar sombra correta

Ordenar de memória objetos observados

http://cantinhodosaber.buscasulfluminense.com/wp-content/uploads/2009/12/percep%C3%A7%C3%A3o-visual1.jpg




Perceção Auditiva

• envolve a receção e a interpretação de estímulos sonoros

• Exemplos de Atividades:

• deteção de 1 som,

• sensação sonora,

• discriminação,

• localização,

• reconhecimento,

• compreensão,

• atenção e a memória Ditados

• seguir instruções verbais; Compreensão do oral

• identificação de frases absurdas; Atenção e memória

• compreensão de contos ouvidos; Reter informação

• construção oral de frases;

• predições sobre o final de uma narrativa;

• descrições verbais;

• exercícios rítmicos.



Motricidade

35

Ampla • Fina



Orientação temporal

Expressão oral

Criatividade

Escrita

Perceção Visual

Leitura
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Orientação espacial

Memória e atenção

Concentração

Leitura e Escrita 

03/12/2018 39Conviver com a Dislexia



MATURAÇÃO

CRESCIMENTO

PROMOÇÃO DA 
LINGUAGEM

DESENVOLVIMENTO



Consciência 

linguística 

•Consciência Fonológica

•Consciência da Palavra

•Consciência Sintática

Sons da fala

Palavras da Língua

Frases e Textos

Literacia

COMPETÊNCIA

COMUNICATIVA

DISCURSIVA



Do som à palavra…ao texto…à comunicação

Consciência 
Fonológica

Consciência 
Silábica

Consciência 
Intrassilábica

Consciência 
Fonémica



Processos

Consciência 
Fonológica

contar

identificar

segmentar

discriminar

manipular

adicionar

omitir

Substituir/trocar



Consciência Silábica

Dizer o que representam as imagens.

Contar as sílabas (bater palmas, pintar bolinhas)

Identificar a palavra que não tem a mesma sílaba (pedacinho)

Discriminar (CV/ CVC)



Consciência Fonémica

Dizer o que representam as imagens.

Identificar o 1.º som

Dizer outras palavras com o mesmo som.

Mostrar  a letra correspondente ao som.

Procurar em textos a letra. OU 

Procurar em imagens que comecem por esse som







Consciência Intrassilábica



Consciência fonológica

Consciência fonémica

capacidade de analisar os fonemas que 
compõem a palavra. 

p.l.u.m.a.s c.r.o.m.a.r

Consciência intrassilábica

capacidade de identificar o som dentro 
da sílaba; 

pl-u/  /m-as cr-o/  /m-ar

Consciência Silábica

capacidade de segmentar a palavra em 
sílabas; 

plu-mas cro-mar
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Método Fonografema

Articulema

(espelho)

Grafema

(grafismo 
orientado)

Fonema

Palavras com 
o som /V/

Consciência 

Fonológica

Consciência 

Gráfica



Fonema -grafema



Resumo…síntese

Era uma vez um menino e uma menina…

Era uma vez um espaço, um tempo e uma Oficina da Brincadeira onde 

tudo reluzia…

Era uma vez um livro de onde brotavam histórias sem fim…

Era uma vez um alfabeto que tinha som, imagem…e mensagem…

Era uma vez um menino e uma menina a quem tudo acontecia…
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