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Planeamento da Sessão nº. 1 
 

Data:  04/03/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral:  Desenvolver a lateralidade 

Objectivo Específico: Indicar adequadamente “direita-esquerda” em si, no 

espaço e no outro 

Objectivos Operacionais: Identificar sem hesitações a direita e esquerda 

em si próprio; 

Realizar um percurso, de olhos vendados, respeitando a ordem verbal 

do colega; 

Colocar correctamente um objecto à direita ou à esquerda do colega. 

 

Material: - Tapete com diversas bolas coloridas; 

- Três dados: um com cores, outro com mão e pé, e por último um com 

direita e esquerda; 

- Cartões com várias figuras. 

 

Descrição da actividade: 

1. O tapete de cores é colocado no chão, longe das paredes, permitindo às crianças 

andar livremente à sua volta. Cada criança antes de jogar tem de lançar os três 

dados, sabendo assim que parte do corpo deve colocar e em que cor. Se o fizer 

correctamente é-lhe dado um cartão, que a própria escolhe. São efectuadas 10 

jogadas, por criança. 

2. Após terem terminado as 10 jogadas, cada criança analisa os cartões que tem, bem 

como os dos seus colegas. Escolhem dois cartões de cada colega. Com os olhos 

vendados, os colegas escondem os cartões escolhidos pela criança na sala. 

Posteriormente, a criança escolhe um dos cartões e o colega terá de o levar até ao 

mesmo dando-lhe apenas ordens verbais, contornando obstáculos existentes na 

sala. A criança deverá encontrar os quatro cartões escolhidos. 

3. Uma vez com os quatro cartões, a criança terá lançar o dado direita-esquerda para 

saber em que lado do colega deverá colocar o cartão. O colega estará parado num 

lugar e a criança poderá circular à sua volta. Se a criança parecer estar à vontade 

com esta actividade, a Técnica dar-lhe-á os restantes cartões e este deverá colocá-

los estando de frente para o colega. 



Planeamento da Sessão nº. 2 

 

Data:  08/03/2010                                

Participantes:  6 crianças  

Início:  14h45 Final:  15h30  

Objectivo  Geral:  Desenvolver a memorização e a discriminação auditiva 

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de memorização de sons, 

associando-o a uma criança e letra. 

Objectivos Operacionais: Reconhecer e reproduzir sem hesitações os 

sons feitos pelos colegas; 

Associar um som a uma criança e uma letra a um som, reproduzindo 

uma sequência correctamente; 

Associar um som a uma letra e a um objecto, com a letra inicial igual. 

 

 

Material: - Objectos existentes no espaço de intervenção; 

- Cartões com as letras iniciais do nome de cada criança; 

 

 

Descrição da actividade: 

1. Todas as crianças fecham os olhos e têm de ouvir um som que um colega faça. 

Posteriormente, todas as crianças fazem um círculo e as crianças têm de passar 

uma bola imaginária a um dos colegas, para isso tem de fazer o som da criança 

para quem querem atirar a bola imaginária.  

2. Quando as crianças parecerem à vontade em identificar o som de cada colega, a 

Técnica faz uma sequência com os sons feitos e as crianças têm de se pôr em linha 

recta consoante a ordem que ouviram.  

3. De seguida, utilizando os cartões com as iniciais de cada criança, a Técnica coloca 

as letras numa sequência que as crianças têm de produzir com os sons feitos 

inicialmente. 

4. Para terminar, a Técnica realiza um dos sons e as crianças têm de procurar na sala 

um objecto que comece pela mesma letra referente à criança que originalmente fez 

esse som. 

 

Nota: Como a inicial do nome de uma criança é o K, a criança pode escolher uma 

outra letra. 



Planeamento da Sessão nº. 3 

 

Data:  11/03/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral:  Desenvolver a memorização e a discriminação auditiva 

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de memorização de sons, 

associando um som a uma letra e vice-versa. 

Objectivos Operacionais: Associar um som a uma letra e uma letra a um 

som, reproduzindo uma sequência correctamente; 

Numa sequência de sons, enunciar correctamente a palavra formada. 

 

 

Material: Cartões com as letras escolhidas por cada criança; 

 

 

Descrição da actividade: 

1. Após ter relembrado as letras e os sons escolhidos pelas crianças na sessão 

anterior, Técnica faz uma sequência com os sons feitos e as crianças têm de se pôr 

em linha recta consoante a ordem que ouviram.  

2. De seguida, utilizando os cartões com as letras de cada criança, a Técnica coloca-

as numa sequência que as crianças têm de produzir com os sons feitos 

inicialmente. 

3. Para terminar, uma criança coloca as letras numa sequência, outra reproduz 

através dos sons a sequência e a última criança tem de dizer que pseudo-palavra 

que se forma. Todas as crianças têm de passar por todos os postos. 



Planeamento da Sessão nº. 4 

 

Data:  15/03/2010                                

Participantes:  6 crianças  

Início:  14h45 Final:  15h30  

Objectivo  Geral:  Desenvolver a consciência silábica e a estruturação espácio-

temporal.  

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de associar e dividir sílabas. 

Objectivos Operacionais: Conseguir formar palavras através de sílabas; 

Enunciar diferentes palavras, que tenham uma determinada sílaba, 

realizando a divisão silábica através de passos; 

 

 

Material: - Cartões com 48 sílabas, de modo a constituir 24 palavras diferentes; 

 

 

Descrição da actividade: 

1. No chão são postos os 48 cartões de sílabas, formando um quadrado, e as crianças 

ficam num dos lados, de modo a ficarem de frente para as sílabas. Cada criança 

pode virar 2 cartões: se formarem uma palavra retiram os cartões e jogam 

novamente; se não criarem uma palavra, a criança vira os cartões e passa a vez. 

A Técnica certifica-se que cada criança fica pelos menos com duas palavras. 

2. Após terem sido formadas todas as palavras, as crianças formam uma linha recta e 

das sílabas que têm, escolhem uma e dizem uma palavra que comece com essa 

sílaba, dando passos consoante o número de sílabas existentes na palavra dita. 

3. Se as crianças se mostrarem à vontade com a actividade, terão de dizer uma 

palavra que termine com a sílaba escolhida. Posteriormente, que tenha essa sílaba 

no meio da palavra.  



Planeamento da Sessão nº. 5 

 

Data:  18/03/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral:  Desenvolver a consciência silábica e a estruturação espácio-

temporal.  

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de construção de palavras através 

de uma sílaba, e de frases através de palavras. 

Objectivos Operacionais: Conseguir formar palavras através de sílabas; 

Enunciar diferentes palavras, tendo em conta o número de sílabas 

solicitado. 

Inventar uma frase com o número exacto de palavras pedidas. 

 

Material: - Bola; 

     - Cartões com forma de triângulos e rectângulos; 

 

 

Descrição da actividade: 

1. As crianças fazem uma meia-lua, de modo a ficarem de frente para a Técnica. Esta 

diz uma sílaba e atira uma bola a uma das crianças que terá de dizer uma palavra 

iniciada com a sílaba dita. Após ter dito uma palavra correctamente, a criança que 

apanhou a bola terá de dizer uma sílaba e atirar a bola a outra pessoa, que tem de 

formar a sílaba numa palavra e assim sucessivamente; 

2. De seguida, são mostrados os cartões em forma de triângulo, cada cartão é uma 

sílaba. As crianças terão de enunciar palavras que tenham o mesmo número de 

sílabas consoante o número de cartões com triângulos mostrados. 

     Exemplo:                            = Sa-pa-to 

 

3. Depois das crianças estarem familiarizadas com os cartões em forma de triângulo, 

a Técnica mostra os cartões em forma de rectângulo, que significam uma palavra. 

Ai a criança tem de criar uma frase utilizando o número de palavras tendo em conta 

o número de cartões em forma de rectângulo. 

4. Se as crianças tiverem à vontade, misturam-se os cartões. 

Exemplo:  

        O            sapato          é         gran de 



Planeamento da Sessão nº. 6 

 

Data:  25/03/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral:  Desenvolver a consciência silábica e a estruturação espácio-

temporal.  

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de segmentação, contagem e 

manipulação silábica. 

Objectivos Operacionais: Conseguir formar novas palavras retirando, 

acrescentando ou trocando a ordem de sílabas; 

Dividir palavras no número de sílabas que as compõem e identificar o 

número de sílabas de uma palavra, associando a uma imagem. 

 

 

Material: - Cartões com diversas sílabas/letras; 

     - Lápis e papel; 

     - Cartões de dominó, com imagem e número de sílaba. 

 

 

Descrição da actividade: 

1. A Técnica dá a cada criança algumas sílabas/letras, estas têm de formar o maior 

número de palavras possíveis, trocando as sílabas e/ou acrescentando/tirando 

letras, registando numa folha. 

2. De seguida, é mostrado às crianças um jogo de dominó com imagens e números. 

Com os cartões todos voltados para baixo, cada criança tira sete cartões e o jogo é 

iniciado com um carta tirada pela Técnica que é colocada no meio de uma mesa.  

Cada cartão tem de um lado uma imagem e do outro um número, logo as crianças 

têm de jogar associando sempre uma imagem a um número, isto é, se de um lado 

do dominó estiver uma imagem a criança tem de ver qual é a imagem fazer a 

segmentação silábica da mesma e juntar o número correspondente ao número de 

sílabas. 

 

 



Planeamento da Sessão nº. 7 

 

Data:  12/04/2010                                

Participantes:  6 crianças  

Início:  14h45 Final:  15h30  

Objectivo  Geral:  Desenvolver o processamento fonológico e a estruturação espácio-

temporal.  

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade de segmentação e reconstrução 

de palavras e frases, através de um código. 

Objectivos Operacionais: Associar formas geométricas a sílabas e/ou 

palavras. 

Identificar no chão sílabas para formar palavras  

Construir frases segundo um código. 

 

 

Material: - Cartões com forma de triângulos e rectângulos; 

    - Diversas sílabas e letras.  

 

 

Descrição da actividade: 

1. As seis crianças são dívidas em dois grupos e cada um tem diversos triângulos e 

rectângulos, estando em lados opostos do espaço de intervenção. Relembrando a 

sessão passada (triângulo - sílaba, rectângulo - palavra), a Técnica mostra algumas 

palavras e as crianças tem de formar o código correspondente.  

2. Com as letras e sílabas espalhadas pelo chão, no centro do espaço de intervenção, 

a Técnica exibe códigos e cada grupo tem de formar uma palavra correspondente, 

contudo só pode ir ao centro uma criança de cada vez e levar apenas uma sílaba – 

regra que se mantém ao longo da sessão. Depois cada grupo faz um código para a 

outra equipa construir uma palavra. 

3. De seguida, o código apresentado refere-se a uma frase que têm de construir. 



Planeamento da Sessão nº. 8 

 

Data:  15/04/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral: Desenvolver a consciência fonológica, a memorização e a 

estruturação rítmica.   

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade memorização de sons e associá-

los a letras e leitura. 

Objectivos Operacionais: Reproduzir uma marcha, dando os mesmos 

passos que os batimentos ouvidos 

Memorizar e associar passos a letras, de modo a completar uma 

palavra  

Ler uma palavra, com diferentes ritmos  

 

Material: - Pandeireta  

 

 

Descrição da actividade: 

1. A Técnica com a ajuda de uma pandeireta, marca um ritmo que as crianças têm de 

reproduzir através de passos. Inicialmente é feito em simultâneo mas depois as 

crianças têm de memorizar o ritmo e reproduzi-lo de seguida. 

2. Memorizando o número de batimentos, as crianças têm de criar uma palavra, cada 

uma, tendo o mesmo número de letras. 

3. Posteriormente, a Técnica mostra uma sílaba e juntamente com os batimentos 

dados, que correspondem ao número de letras, a criança tem de criar uma palavra. 

Se a criança se mostrar à vontade nesta tarefa, a sílaba mostrada pode mudar de 

lugar, i. é, ser a 2ª sílaba ou última. 

4. Por último, a palavra criada tem de ser dita ao ritmo da pandeireta.  



Planeamento da Sessão nº. 9 

 

Data:  19/04/2010                                

Participantes:  6 crianças  

Início:  14h45 Final:  15h30  

Objectivo  Geral:  Desenvolver a consciência fonológica, a memorização e a 

estruturação espacial.   

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade memorização e localização de 

sons e letras. 

Objectivos Operacionais: Identificar as diferentes sílabas de uma 

palavra e reconhecer os diferentes tons. 

Memorizar e identificar as vogais em falta num texto. 

  

 

 

Material: - Palavras e texto; 

    - Dado com vogais.  

 

 

Descrição da actividade: 

1. As crianças são divididas em dois grupos. Um dos grupos é a sílaba forte e o outro 

a fraca. A Técnica lê uma palavra, depois as crianças têm de repeti-la, consoante o 

grupo a que pertencem. Ex: palavra - pato ; sílaba forte – pa, sílaba fraca – to.  

2. De seguida, a Técnica lê um texto. Posteriormente, é afixado o mesmo texto mas 

sem as vogais. Cada criança lança o dado de vogais e tem de colocá-la no sítio 

correcto.  

 

 



Planeamento da Sessão nº. 10 

 

Data:  22/04/2010                                

Participantes:  6 crianças (em 2 grupo de 3 crianças)  

Início:  16h00 Final:  17h30 (cada sessão com duração de 45 minutos) 

Objectivo  Geral: Desenvolver a consciência fonológica, a memorização e a 

estruturação rítmica.   

Objectivo Específico: Melhorar a capacidade rítmica e a leitura de palavras e 

pseudo-palavras. 

Objectivos Operacionais: Ler uma lengalenga, andando ao mesmo 

ritmo; 

Identificar, através de canetas, o número de sílabas de cada palavra; 

Decifrar a palavra ou pseudo-palavra formada, quando se retira uma 

caneta.  

 

 

Material: - Lengalengas 

     - Canetas  

 

 

Descrição da actividade: 

1. Após a visualização de uma lengalenga, as crianças têm de a recitar à medida que 

andam. De seguida o ritmo é alterado e as crianças têm de dizer a lengalenga. 

2. Posteriormente, são escolhidas palavras da lengalenga e cada criança tem de 

representar com canetas o número de sílabas da mesma. 

3. A Técnica retira uma das canetas e a criança tem de ler a palavra ou pseudo-

palavra que se forma.   

 

Nota: Inicialmente, as crianças podem ter a palavra à frente e ler a que se formou. 

Mais à frente essa ajuda visual será retirada e a criança tem de memorizar a 

palavra. Se alguma criança se mostrar à vontade com esta tarefa, em vez de retirar 

a caneta é-lhe dito para não ler a sílaba mais à esquerda ou direita. 

  

 

 


