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77..  AAnneexxooss  
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RReellaattóórriioo  ee  eessttrraattééggiiaass  ((NN..  MM..))  

Nome: N. M.  

Idade: 7 anos 

Embora não seja emergente uma intervenção formal ao nível da ortografia e da 

caligrafia, a criança apresenta algumas dificuldades que podem ser atenuadas através 

de algumas estratégias. Apresenta-se, de seguida, um quadro com um resumo das 

estratégias úteis para algumas das suas dificuldades. 

 
 

Dificuldade 

 

Estratégia 

C
A

L
IG

R
A

F
IA

 

 

Letras desalinhadas 

1) Auto-avaliação 

 

2) Comparar letras 

 

Tamanho das letras demasiado 

grande 

 

Letra incompleta ou com forma 

alterada (d, r) 

 

Letras deixadas em aberto (a, d) 

Caligrafia impercetível 

 

3) Escrever em linhas 

alternadas 

O
R

T
O

G
R

A
F

IA
 

 

Am/ão 

 

4) Mnemónica 

(s/c/ç, r/rr, x/ch,...) 

 

5) Ensino explícito das 

regras e treino 

Rotação e omissão (semper, 

memo,...) 

 

6) Divisão silábica e 

fonética das palavras 

Trocas percetivo-auditivas t/d 

(susdo, ...) 

 

7) Consciência fonética 

8) Pares mínimos 

 

Dígrafos vocálicos (an, am; en, 

em;...) 

 

9) Consciência fonémica 

 

1) Auto-avaliação e 2) Comparar letras 

É importante que a criança tome consciência das letras que desenha. Para tal, pode 

isolar-se a letra e pedir-lhe que verbalize se está ou não percetível. Caso não esteja, 

deve tentar dizer o que não está bem desenhado (Demasiado grande, letra deixada 
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aberta, não começa ou termina onde devia, ...). Também se pode comparar a mesma 

letra desenhada de duas formas diferentes por ele, para perceber onde estão as 

diferenças e o que está bem e mal desenhado. 

 

3) Escrever em linhas alternadas 

Caso a caligrafia seja impercetível, pode pedir-se à criança que escreva em linhas 

alternadas, ajudando o professor a perceber o conteúdo escrito. 

 

4) Mnemónica 

O uso de mnemónicas permite que a criança memorize uma informação verbal 

associando-a com algo que lhe seja significativo. Por exemplo, a criança pode decorar 

2 palavras que conheça bem e que saiba como se escrevem (com ão-am). Depois, 

compara a sílaba tónica com as palavras que escolheu. Por exemplo: 

A criança escolhe PINTAM e BALÃO. Terá de saber que a palavra só terminará em    

-ão (como em balão) quando a sílaba tónica está no final. 

 

 

5) Ensino explícito das regras e treino  

Em alguns casos, apenas o ensino de regras específicas de ortografia e o seu treino 

podem ajudar a criança. Por exemplo, no caso do uso de r/rr, pode ensinar-se que o -r 

no início das palavras tem sempre um som forte e no meio de duas vogais tem um 

som fraco. Os -rr têm sempre um som forte. Depois de a criança perceber bem os 

sons, poderá completar palavras com -r e -rr. 

O treino pode ser através da resolução de alguns exercícios, como os seguintes: 
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6) Divisão silábica e fonética 

Quando a criança cometer erros de omissão ou rotação de letras, pode-se pedir que 

divida a palavra em sílabas e em fonemas. Por exemplo, na palavra semper, pede-se 

que diga quais são as sílabas de sempre: SEM - PRE. Depois terá de dizer os sons da 

primeira e segunda sílabas. Desta forma, tomará consciência que se ouve o som da 

letra /r/ antes do som da letra /e/. 

 

7) Consciência fonética e 8) Pares 

mínimos 

Consciencializar a criança da diferença 

entre os sons [t] e [d]. Os exercícios que 

se podem dar à criança podem usar os 

pares mínimos de palavras. Eis um 

exemplo:  
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9) Consciência fonémica 

Tentar que a criança distinga a diferença entre os sons de /a/ - /an/, /e/ - /en/, etc. 

São adequados exercícios que envolvam consciência fonética. Poderão ser feitas 

atividades em que a criança tenha de discriminar auditivamente os sons em palavras 

lidas pela professora. 

Por exemplo, a professora diz a palavra antigo e pergunta “Qual é o primeiro som que 

ouves?”, “E em amigo?” e assim sucessivamente, com palavras com os ditongos 

vocálicos e outros apenas com as vogais. Também poderá ser realizada a questão 

respeitante aos sons do meio da palavra. 

Quando a criança conseguir discriminar auditivamente, poderá ser ela própria a ler 

palavras e colocá-las em colunas, uma para as palavras com os dígrafos vocálicos e a 

outra para as que se iniciam com um som de uma das vogais. Poderá ser deste 

género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando nas possíveis dificuldades que possa surgir relacionadas com a expressão 

escrita, poder-se-á fazer alguns exercícios que envolvam a combinação de frases, 

utilizar organizadores visuais, estratégias para guiar o processo de escrita e, ainda, 

guiões de escrita. 
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 *Combinação de frases: Pode-se incentivar a criança na utilização de 

conetores variados que permitam ligar ideias sem repetir demasiado certas palavras 

comuns, como “e” ou “depois”. Numa primeira frase poderá ser dada a pista sobre o 

que vai ser alterado e como vai ser alterado. Numa fase posterior, poderá ser-lhe dado 

frases para ele ligar escolhendo ele próprio um conetor que faça sentido. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

Também poderá resolver exercícios em que o objetivo seja mudar palavras repetidas: 

 

 

 

 

Ou ainda, tentar diversificar o seu vocabulário, usando palavras mais específicas para 

explicar uma ideia: 

 

 

 

*Organizadores visuais: De forma a organizar as ideias e a sequenciar a 

informação escrita, poder-se-á utilizar alguns organizadores visuais. São exemplos de 

organizadores visuais os esquemas que resumem as ideias de um texto. 
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*Estratégias para guiar o processo de escrita: Nas estratégias para guiar o 

processo de escrita, pode ser dado à criança uma ficha com os passos para a 

construção do texto, em que se explicite: 

                    *Planear (definir personagens, espaço, tempo e ação) 

                    *Elaborar (introdução, desenvolvimento, conclusão) 

                    *Rever (Verificar se seguiu o plano, corrigir erros ortográficos, 

etc) 

*Guiões de escrita: Deve ficar explícito para a criança as fases que o texto 

que vai escrever deve ter. Por exemplo, numa narrativa, deve-se encontrar: 
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PPrroojjeettoo  ""SSáábbaaddooss  nnoo  CCaaddiinn""  
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Projeto de Estágio 
 
 

Introdução 
 
O projeto "Sábados no Cadin" insere-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado 
em Reabilitação Psicomotora, realizado no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Infantil (Cadin). 
Este projeto surge como um desafio proposto às estagiárias de modo a trazerem algo 
diferente à instituição, envolvendo a população apoiada nos núcleos das Perturbações 
do Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e no núcleo da Dislexia e Outras 
Dificuldades de Aprendizagem. O projeto dirigiu-se a estes núcleos em específico, 
uma vez que representam os núcleos onde as estagiárias estavam inseridas, podendo 
contar com o apoio dos membros desses núcleos. 
Nestes dias, pretende-se criar um ambiente de partilha, cooperação e interação social 
onde as crianças podem realizar diversas atividades lúdicas em contexto de grupo. 
 
 
Caracterização da Instituição 
 
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIn) é uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS), de utilidade pública. O grande objetivo deste centro 
prende-se com a integração de indivíduos com Perturbações do Desenvolvimento na 
comunidade, incluindo as escolas e as famílias, exercendo ações pedagógicas e 
terapêuticas (CADIn, 2005; Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003). A sua 
missão é não só ajudar na integração da criança com Perturbação do 
Desenvolvimento na comunidade, mas também no estudo do desenvolvimento infantil, 
estimulando a atividade intelectual em crianças na pré-primária, primária e 
adolescentes com um desenvolvimento convencional (Leite, Botton, Relvas, Palha, & 
Antunes, 2003).  
O CADIn pretende ser o mais abrangente e especializado possível, tendo uma equipa 
multidisciplinar que abrangem as áreas de pediatria do desenvolvimento, 
neuropediatria, pedopsiquiatria, reabilitação psicomotora, psicologia, fisioterapia, 
terapia ocupacional e da fala. Na área do neurodesenvolvimento, esta instituição 
atende indivíduos com dificuldades de aprendizagem e atrasos na aquisição das 
competências psicomotoras, desde a infância à idade adulta. Assim, promoveram-se 
abordagens clínicas e instrumentos de avaliação e intervenção de diagnóstico e 
acompanhamento até à idade adulta (CADIn, 2005 & 2011).  
Em termos da avaliação técnica, esta exige que se tenham profissionais com 
competências em áreas específicas abrangendo diversas perturbações, que vão 
desde a Dislexia e a Hiperatividade ao Espectro do Autismo e os Défices Cognitivos 
(CADIn, 2005). 
 
 
Enquadramento teórico 
 
"O brincar é uma característica inerente aos seres humanos" (Almeida & Shigunov, 
2000, p. 1). 
A atividade lúdica é a principal atividade da infância, não só pelo tempo despendido 
pela criança mas também pela influência desta atividade no desenvolvimento e 
socialização infantis que darão a oportunidade de novas descobertas (Cordazzo & 
Vieira, 2007; Almeida & Shigunov, 2000). Este tipo de atividade possui benefícios 
emocionais, intelectuais e culturais que influenciarão o adulto e a sua capacidade de 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 72  

 

obter êxito no trabalho, pois estas duas relacionam-se com as necessidades 
intrínsecas do ser humano (Almeida & Shigunov, 2000). 
Segundo Vygotsky (1991, citado por Cordazzo & Vieira, 2007, p. 93), "a brincadeira 
cria as zonas de desenvolvimento proximal e [...] proporcionam saltos qualitativos no 
desenvolvimento e na aprendizagem infantil". A partir dos 6/7 anos, a criança começa-
se a interessar por jogos com regras de caráter cooperativo que promovem a 
socialização desde esta idade até à fase adulta (Almeida & Shigunov, 2000). 
 
 
Descrição do Projeto 
 
Pretende-se realizar dois sábados temáticos, com atividades lúdicas direcionadas para 
crianças com Perturbações do Desenvolvimento do e da Aprendizagem, 
acompanhadas no CADIn nos núcleos das Perturbações do Espetro do Autismo e 
Défices Cognitivos e da Dislexia e outras Dificuldades de Aprendizagem. 
Este projeto terá lugar no auditório do CADIn, entre as 9h30 e as 17h00 nos dias 24 de 
Março e 21 de Abril, do presente ano. As atividades serão divididas em dois tempos, 
com intervalos entre as 10h30 e as 11h, e as 15h30 e as 16h00. O período de almoço 
está a cargo dos pais e realiza-se entre as 12h30 e as 14h00.  
Os pais e irmãos das crianças poderão fazer parte da iniciativa, estando presentes e 
acompanhando a criança. 
As atividades a desenvolver foram pensadas de acordo com as características da 
população. Tais atividades baseiam-se em temas como a música, a dança, histórias e 
trabalhos manuais, entre outros. 
 
 
Divulgação 
 
Com o intuito de divulgar o programa aos pais e às crianças, realizar-se-ão panfletos 
informativos que serão colocados na receção do Cadin. Também serão passados 
esses mesmos panfletos para as técnicas dos núcleos onde as estagiárias se inserem, 
de forma a poderem passar a informação às crianças que acompanham e aos 
respetivos pais. Da mesma forma, as estagiárias transmitirão a informação aos pais e 
crianças com os quais têm contacto, no final das sessões. Por último, a divulgação 
passará também pela internet, através do Facebook do Cadin. 
 
 
Objetivos 
 
Este projeto tem como principais objetivos a promoção da cooperação, entreajuda e 
interação social entre os participantes, partindo de atividades lúdicas baseadas em 
diversas formas expressivas. Pretende-se criar um espaço onde a criança se sinta 
confortável, segura e com confiança para interagir com o outro. 
 
 
População 
 
Pretende-se formar dois grupos distintos, cada um com um máximo de oito crianças. 
Um dos grupos será destinado a crianças com idades compreendidas entre os quatro 
e os sete anos, e o outro grupo destinado a crianças na faixa etária dos oito aos doze 
anos.  
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Plano das atividades 
 
Planeamento das Atividades – 24 de Março 
População dos quatro aos sete anos 
 

9
h
3
0
-1

0
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Plasticina: (15min) 
- Em círculo, fazer a figura em plasticina que foi previamente 
demonstrada em plasticina e no cartão 

Plasticina 
Cartões com 
figuras 

Dança das Mãos: (10min) 
- Coloca-se uma música agitada, e as crianças dançam aos 
pares de mãos dadas. Depois dançam 4 a 4 e no fim, todos 
numa roda 

Música agitada 

1
1
h
 –

 1
2
h
3
0
 

Avião Maluco: (20min) 
- Formar duas filas, frente a frente, com um arco no meio (o 
arco contém 8 objetos) 
- o último elemento de cada fila, tem que contornar o espaço 
do jogo, realizando o percurso: 
(1) Percorrer o banco sueco, (2) saltar pelo arcos, (3) passar 
pelos bastões, (4) saltar no trampolim, (5) lançar a bola 
- Quando chegarem novamente à sua fila, têm de passar por 
baixo das pernas dos outros jogadores e chegar ao meio, 
retirando um objeto do arco 

Fita para o chão 
Bola 
Arcos 
Banco Sueco  
Trampolim 
Bastões 
Pinos 
Cesto 
Objetos 

Bola Dançante: (10min) 
- Em círculo, as crianças agarram todas no lençol que 
contém a bola 
- Ao som da música, movimentar o lençol sem deixar cair a 
bola 

Bola 
Lençol 
Música calma e 
agitada 

Mexe o Corpo: (20min) 
- Dançar ao som da música 
- Quando esta parar, é dada uma instrução seguida de 
demonstração, todas as crianças têm que reproduzir o 
pedido 

Música 

 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Acordar: (5min) 
- Deitados no chão, fazer os movimentos, como se 
estivessem a acordar 
- É dada a instrução de e.g. mexer a cabeça, os braços, as 
pernas, … até se levantar 

Música de fundo 
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Orquestra: (30min) 
- Ao sinal, as crianças fazem barulho com as mãos e/ou pés, 
parando ao sinal de Stop 
- Divide-se em 3 grupos, e repete-se o procedimento 
- Depois, pede-se que ada um vá buscar um instrumento e 
que toque ao sinal e para ao Stop 
- Alguém (o “Maestro”) faz uma sequência de sons que todos 
vão ter que imitar em conjunto – todas as crianças fazem de 
“Maestro” 

Sinal de Stop 
Instrumentos 

Construção do Boneco: (20min) 
- Divididos em 2 grupos, cada grupo escolhe um elemento 
para fazer o contorno do corpo e depois todos acrescentam 
os pormenores, pintam, etc. 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

Shake Shake Shake: (20min) 
- Dançar livremente ao som da música 
- O “Rei” manda depois dançar de uma dada maneira, 
demonstrando 
- Os restantes têm que seguir o “Rei” e imitá-lo 
- Todos têm oportunidade de ser o “Rei” 

Músicas 
Chapéu do “Rei” 

1
6
h
-1

7
h
 

Construções: (20min) 
- Com os materiais disponíveis, realizar uma construção 
livremente 

Canetas, lápis, 
tesoura, cola, 
papel colorido, 
blocos de 
espuma, palitos, 
rolos 

Cartaz: (30min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 

Planeamento das Atividades – 21 Abril 
População dos oito aos doze anos 
 

9
h
3
0
-1

0
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Encontra o teu Canto: (15min) 
- Cada canto da sala tem um cartão com uma cor – amarelo, 
vermelho, azul e verde; 
- Cada criança tem colado na testa um círculo com uma 
dessas cores, mas não sabe qual é; 
- Elas têm que ir para o canto correspondente à cor que têm, 
pedindo informações umas às outras, sem falar. 

Cartões de cores 
amarelo, 
vermelho, azul e 
verde 
Círculos de cores 
amarelo, 
vermelho, azul e 
verde 
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Cadeira Humana: (15min) 
- As crianças encontram-se em roda, sentadas nas cadeiras; 
- São feitas várias perguntas, e.g. “Quem mora em Lisboa?”, 
“Quem gosta de chocolate?”, “Quem tem irmãos?”, etc; 
- As crianças que responderem positivo, levantam-se e 
sentam-se na cadeira à direita, caso a cadeira esteja 
ocupada, a criança senta-se ao colo da outra. 

Cadeiras 

1
1
h
 –

 1
2
h
3
0
 

Avião Maluco: (20min) 
- Formar duas filas, frente a frente, com um arco no meio (o 
arco contém 8 objetos) 
- o último elemento de cada fila, tem que contornar o espaço 
do jogo, realizando o percurso: 
(1) Percorrer o banco sueco, (2) saltar pelo arcos, (3) passar 
pelos bastões, (4) saltar no trampolim, (5) lançar a bola 
- Quando chegarem novamente à sua fila, têm de passar por 
baixo das pernas dos outros jogadores e chegar ao meio, 
retirando um objeto do arco 

Fita para o chão 
Bola 
Arcos 
Banco Sueco  
Trampolim 
Bastões 
Pinos 
Cesto 
Objetos 

Toca e Cola: (15min) 
- As crianças estão espalhadas pela sala e dançam ao som 
da música. 
- Quando a música para, é-lhes data uma instrução, e.g. 
“Braço direito com braço direito”, “Cabeça com cabeça”, e 
duas as duas as crianças têm que realizar o pedido. 

Músicas 

Robot: (30min) 
- Uma criança faz de “robot” e encontra-se no meio de um 
caminho que tem alguns obstáculos, e tem que chegar a uma 
das pontas onde se encontra um objeto que tem que 
apanhar. 
- As outras crianças encontra-se à volta e vão dar as 
indicações para  o “robot” chegar ao objeto, através de 
códigos que são previamente combinados entre todas, e.g. 
braços abertos para andar para a frente; bater palmas para 
andar para a direita, etc. 

Cordas 
Pinos 
Objeto 

Eu Fui…: (20min) 
- As crianças estão em roda, sentadas em cadeiras. 
- É dito que se vai construir uma história e que começa por 
“EU fui…” 
- Uma das crianças continua a história e assim por diante. 

- 

 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

A Cobra: (10min) 
- As crianças encontram-se de mãos dadas e em forma de 
meia lua, de modo as pontas não se tocarem. 
- Durante 1 minuto, a criança que é “cabeça” da cobra tem 
que apanhar a criança que está na outra ponta, que é o 
“rabinho”. 
- Caso a criança não consiga, coloca-se outra em primeiro 
lugar. 

Música de fundo 
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Orquestra: (30min) 
- Ao sinal, as crianças fazem barulho com as mãos e/ou pés, 
parando ao sinal de Stop 
- Divide-se em 3 grupos, e repete-se o procedimento 
- Depois, pede-se que ada um vá buscar um instrumento e 
que toque ao sinal e para ao Stop 
- Alguém (o “Maestro”) faz uma sequência de sons que todos 
vão ter que imitar em conjunto – todas as crianças fazem de 
“Maestro” 

Sinal de Stop 
Instrumentos 

Construção do Boneco: (20min) 
- Divididos em 2 grupos, cada grupo escolhe um elemento 
para fazer o contorno do corpo e depois todos acrescentam 
os pormenores, pintam, etc. 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

Conta Certa: (15min) 
- É dito às crianças que no chão só pode estar no chão um 
dado número de mãos, pés e rabos. 
- Elas têm que arranjar estratégias para concretizar o pedido. 

Música de fundo 

1
6
h
-1

7
h
 

Shake Shake Shake: (20min) 
- Dançar livremente ao som da música 
- O “Rei” manda depois dançar de uma dada maneira, 
demonstrando 
- Os restantes têm que seguir o “Rei” e imitá-lo 
- Todos têm oportunidade de ser o “Rei” 

Músicas 
Chapéu do “Rei” 

Cartaz: (30min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 
 
Recursos Necessários 
 
 
 Recursos humanos 
 
Para o funcionamento do projeto serão necessários voluntários para acompanhar as 
crianças, além das duas estagiárias do Cadin. Estes voluntários virão do Mestrado em 
Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana e ajudarão na 
monitorização das atividades, acompanhando as crianças ao longo das mesmas. Com 
antecedência, ser-lhes-á explicado o plano das atividades e fornecida informação 
acerca das crianças que participarão no projeto. 
 
 
 Recursos materiais 
 
Serão requisitados materiais necessários às atividades na Faculdade de Motricidade 
Humana, sendo que outros serão elaborados pelas estagiárias.  
 
 
 Recursos Logísticos 
 
As atividades terão lugar no auditório do Cadin. 
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Organização do projeto 
 
A concretização das atividades com as crianças estará sob a responsabilidade das 
estagiárias curriculares do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da FMH e contará 
com a ajuda de voluntários que frequentem o mesmo Mestrado. Juntos, garantirão a 
coordenação de todas as atividades assim como a preparação do material antes da 
concretização das mesmas. Algum do material será fornecido pelas estagiárias, 
enquanto outro será requisitado na Faculdade de Motricidade Humana. 
 
 
Avaliação do projeto 
 
A avaliação do projeto, no grupo dos quatro aos sete anos será feita mediante a 
colagem de smiles alusivos a sentimentos (feliz, indiferente e triste). No grupo dos oito 
aos doze anos, a avaliação será feita pelo preenchimento de uma checklist. Estas 
avaliações realizar-se-ão no final de cada atividade. 
Para ambos os grupos, será pedido aos pais que preencham um questionário que tem 
por objetivo recolher a opinião destes acerca da iniciativa em si isto é, o impacto que 
teria na vida do quotidiano se tal iniciativa fosse prolongada por todos os sábados, a 
importâncias deles participarem com os seus filhos num contexto lúdico e a 
possibilidade de transporem as atividades para o ambiente familiar. 
 
 
Fatores externos 
 
Existem alguns fatores que poderão condicionar a realização deste projeto, tais como 
as disponibilidades do auditório do Cadin e dos pais.  
 
 
Reflexão 
 
Apesar do grande interesse mostrado pelos pais, de terem levado panfletos e de terem 

pedido informações na receção, a concretização das inscrições não chegou a ser 

suficiente para a realização do projeto. Assim, o maior obstáculo à concretização do 

mesmo foi a incompatibilidade da agenda dos pais. 
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AANNEEXXOOSS  ddoo  PPrroojjeettoo  ""SSáábbaaddooss  nnoo  CCaaddiinn""  
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Ficha de avaliação do grupo dos 4 aos 7 anos 
 

Nome ____________________________________________  Idade _____ anos 
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Ficha de avaliação do grupo dos 8 aos 12 anos 
 

Nome ____________________________________________  Idade _____ anos 
 

Atividade 

 
Gostei 

 
Gostei mais ou 
menos 
 

Não  
gostei 
 

    

    

    

    

    

    

    

 
  

http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
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Questionário de avaliação dos pais 
 

 
Pai/Mãe da criança ____________________________ com a idade _____________ 

 

 
1) Esta iniciativa teria impacto positivo, caso se prolongasse por mais sábados? 
 

 Sim 

 Não 

 
 1.1) Se sim, qual(ais) seria(m) esse(s) impacto(s)? 
 

 Oportunidade de lazer do seu filho 

 Mais tempo livre para si 

 

 
Outros: __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 

 
2) Caso tenha participado nas atividades, responda às seguintes questões: 
 
 2.1) Acha que poderá reproduzir algumas das atividades em casa, com o seu 
filho? 
 

 Sim 

 Não 

 
  2.1.1) Porquê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 2.2) Que importância atribui ao facto de participar com o seu filho nas 

atividades? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Consentimento informado 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da 

Faculdade de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar o consentimento para 

a participação do/da seu/sua filho/a no nosso projeto "Sábados no Cadin", realizado no 

auditório do Cadin no dia 24 de Março. Este projeto tem por objetivo a concretização 

de atividades lúdicas que proporcionem, à criança, momentos de lazer, cooperação e 

partilha num ambiente promotor da interação social. 

 

Informações 
 

 
As estagiárias responsáveis pelo projeto têm a informar que é da responsabilidade dos 

pais: 

- Assegurar as deslocações até ao Cadin; 

- Providenciar os lanches da tarde e da manhã (a realizar no Cadin) e o almoço das 

crianças. 

O plano das atividades a realizar pode sofrer alterações, caso as estagiárias 

entendendo serem necessárias. 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                    ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  
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Consentimento informado 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da 

Faculdade de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar o consentimento para 

a participação do/da seu/sua filho/a no nosso projeto "Sábados no Cadin", realizado no 

auditório do Cadin no dia 21 de Abril. Este projeto tem por objetivo a concretização de 

atividades lúdicas que proporcionem, à criança, momentos de lazer, cooperação e 

partilha num ambiente promotor da interação social. 

 

Informações 
 

 
As estagiárias responsáveis pelo projeto têm a informar que é da responsabilidade dos 

pais: 

- Assegurar as deslocações até ao Cadin; 

- Providenciar os lanches da tarde e da manhã (a realizar no Cadin) e o almoço das 

crianças. 

O plano das atividades a realizar pode sofrer alterações, caso as estagiárias 

entendendo serem necessárias. 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                   ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  
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Pedido de colaboração 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da 

Faculdade de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar a sua colaboração no 

projeto de estágio "Sábado no Cadin", a realizar no auditório do Cadin. Trata-se de 

dois sábados, dias 24 de Março e 21 de Abril, em que serão apresentadas atividades 

lúdicas a crianças acompanhadas no Cadin, com o objetivo de lhes proporcionar 

momentos de lazer, cooperação e partilha num ambiente promotor da interação social. 

A sua colaboração na monitorização das atividades que lhe seriam previamente 

apresentadas seria, para nós, uma mais valia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                   ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  
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PPrroojjeettoo  ""EExxpplloorraarr  éé  FFiixxee!!""    
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Projeto de Estágio 
 
 

Introdução 
 
Este projeto de Orientação Vocacional surgiu como resposta ao desafio proposto pela 
Dra. Rosa do Amaral, orientadora local dos estágios. A proposta consistia na 
apresentação de uma reunião de equipa do Cadin. Face à liberdade que nos foi dada 
quanto ao tema da reunião, nasceu a ideia de criar uma atividade lúdica não só para 
crianças acompanhadas no Cadin, como também para os seus irmãos ou filhos dos 
funcionários e técnicos da instituição. Esta atividade terá por base a orientação 
vocacional. O resultado desse projeto será, então, o tema dinamizado na reunião 
deixada a cargo das estagiárias, contando com a descrição das atividades e dos 
resultados das mesmas, através de reflexões, acompanhadas de fotografias e 
imagens do projeto. 
Pretende-se, com este projeto, o despoletar ou a evolução da curiosidade acerca do 
mundo das profissões.  
 
 
Caracterização da Instituição 
 
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIn) é uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS), de utilidade pública. O grande objetivo deste centro 
prende-se com a integração de indivíduos com Perturbações do Desenvolvimento na 
comunidade, incluindo as escolas e as famílias, exercendo ações pedagógicas e 
terapêuticas (CADIn, 2005; Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003). A sua 
missão é não só ajudar na integração da criança com Perturbação do 
Desenvolvimento na comunidade, mas também no estudo do desenvolvimento infantil, 
estimulando a atividade intelectual em crianças na pré-primária, primária e 
adolescentes com um desenvolvimento convencional (Leite, Botton, Relvas, Palha, & 
Antunes, 2003).  
O CADIn pretende ser o mais abrangente e especializado possível, tendo uma equipa 
multidisciplinar que abrangem as áreas de pediatria do desenvolvimento, 
neuropediatria, pedopsiquiatria, reabilitação psicomotora, psicologia, fisioterapia, 
terapia ocupacional e da fala. Na área do neurodesenvolvimento, esta instituição 
atende indivíduos com dificuldades de aprendizagem e atrasos na aquisição das 
competências psicomotoras, desde a infância à idade adulta. Assim, promoveram-se 
abordagens clínicas e instrumentos de avaliação e intervenção de diagnóstico e 
acompanhamento até à idade adulta (CADIn, 2005 & 2011).  
Em termos da avaliação técnica, esta exige que se tenham profissionais com 
competências em áreas específicas abrangendo diversas perturbações, que vão 
desde a Dislexia e a Hiperatividade ao Espectro do Autismo e os Défices Cognitivos 
(CADIn, 2005). 
 
 
Enquadramento teórico 
 
Desenvolver projetos de Orientação Vocacional aparece para dar resposta à 
dificuldade de escolher uma profissão. Frank Parsons, em 1909, elaborou a obra 
“Chosing a Vocation”, onde apresenta um modelo de orientação vocacional e uma 
resposta empiricamente fundamentada para a questão do estudo de comportamentos 
vocacionais, ou seja, como se escolhe a profissão. Neste modelo considerava que o 
desempenho de uma ocupação que estava em sintonia com os interesses, aptidões e 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 88  

 

capacidades do sujeito tornavam o trabalho mais agradável, com maior produtividade 
e com mais eficiência (Caeiro, 1980). 
O sujeito deve ter uma clara compreensão de si mesmo, das suas aptidões, das suas 
capacidades, dos seus interesses, das suas ambições, dos seus recursos, dos seus 
limites e as suas causas (Uvaldo & Ribeiro, 2007)  
Em 1952, Super (citado por Caeiro, 1980) constrói a teoria do desenvolvimento 
vocacional, apoiando-se na ideia de que o indivíduo apresenta comportamentos 
diferentes em relação à profissão, passando por vários estádios quando está a 
preparar-se, a escolher, a entrar e a ajustar-se ao mundo laboral: O Período da 
Fantasia (até aos 10-12 anos), onde as crianças expressam as suas fantasias sobre o 
adulto que gostariam de ser, sem ter em conta fatores internos e externos; O Período 
de Tentativas (dos 11-12 aos 16-17 anos), onde as crianças têm mais noção dos 
fatores envolvidos na escolha da profissão (interesses, aptidões e valores); e o 
Período Realista (dos 17-18 anos até à entrada na profissão), que se caracteriza pelos 
estádios da exploração, cristalização e especificação. 
 
 
Descrição do Projeto 
 
O projeto consiste na realização de atividades lúdicas relacionadas com a orientação 
vocacional, que serão concretizadas em dois sábados. As atividades realizar-se-ão no 
auditório do CADIn, nos dias 28 de Abril e 5 de Maio de 2012, entre as 14h00 e as 
16h30. Contarão com intervalos entre as 15h30 e as 16h00. 
As crianças que participarão neste projeto poderão trazer irmãos ou amigos, desde 
que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico, para fazer parte desta iniciativa. 
As atividades propostas visam a interação da criança com as profissões, através, por 
exemplo, do jogo lúdico com mímica; a descoberta de novas profissões e a criação de 
fantasias sobre a sua profissão de eleição ou a partilha da mesma com os pares, se já 
existir. 
 
 
Divulgação 
 
A divulgação do projeto será feita com recurso a panfletos informativos que as 
crianças e os pais poderão consultar (e levar para casa) na receção do Cadin, a 
transmissão da informação das estagiárias às crianças com as quais têm contacto e a 
colocação do panfleto no Facebook do Cadin. 
 
 
Objetivos 
 
Este projeto visa a promoção de processos de exploração vocacional, a fomentação 
do desenvolvimento pessoal e social e a identificação das características das 
profissões. 
 
 
População 
 
A população do projeto será constituída por um máximo de 16 crianças que se 
encontrem no primeiro ciclo do ensino básico. Poderão ser crianças do Cadin, crianças 
que lhes estejam relacionadas (como amigos ou irmãos), ou filhos de técnicos ou 
funcionários da instituição, que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico.  
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Plano das atividades 
 
Planeamento das Atividades – 28 de Abril 
 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (15min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Dizer o nome e a profissão que mais gostam 
- Agrupar por áreas (e.g. educação, saúde, …) 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 

Jogo da Imitação: (30min) 
- Cada criança retira um cartão com o nome de uma 
profissão do saco; 
- De seguida, lança o dado para saber o modo como vai 
imitar – desenho, mímica ou modelar o outro 

Cartões com 
nomes de 
profissões 
Dado 

Jogo da Forca: (20min) 
- Com palavras de profissões menos conhecidas; 
- As crianças vão dizendo as letras, até acertarem na 
palavra; 
- Também podem ser as crianças a pensarem nas palavras 
para os restantes colegas adivinharem 

Folha de papel 
Canetas 

Apresentação de Profissões: (20min) 
- Apresentação de profissões menos conhecidas 
- No final há um quis para as crianças jogarem 

Apresentação em 
powerpoint 

1
6
h
 –

 1
6
h

3
0
  

Bonecos de Profissões: (25min) 
- Divididos em 2 grupos, cada grupo escolhe um elemento 
para fazer o contorno do corpo; 
- Cada grupo decide que profissão o seu boneco terá e 
desenha-o com lápis, canetas, colagem de papel, etc. 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 

Planeamento das Atividades – 05 de Maio 

1
4
h
 –

 1
5
h
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (15min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Dizer o nome e a profissão que mais gostam 
- Agrupar por áreas (e.g. educação, saúde, …) 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 

Qual a profissão? (15min) 
- Cada criança faz por mímica a profissão do pai ou da mãe, 
utilizando o objeto que trouxeram de casa; 
- As outras crianças tentar adivinhar 

Objetos 

Apresentação sobre monodocência e polidocência: 
(15min) 
- Apresentação a explicar as diferenças entre a 
monodocência e a polidocência 

Apresentação em 
powerpoint 

1
5
h
1
5
 –

 

1
6
h
3
0
 Bonecos de Profissões (continuação): (45min) 
- Construção de uma história para o boneco que fizeram no 
outro dia; 
- Apresentação de um pequeno teatro 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 
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Cartaz: (20min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 
 
Recursos Necessários 
 
 
 Recursos humanos 
 
Este projeto contará apenas com a dinamização por parte das quatro estagiárias, 
inseridas nos núcleos da Dislexia e Outras Dificuldades de Aprendizagem, 
Perturbações do Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e Hiperatividade, Défice de 
Atenção e Outros Problemas do Comportamento. 
 
 
 Recursos materiais 
 
Serão elaborados materiais por parte das estagiárias, contando com materiais 
disponibilizados pelo Cadin (cartolinas) e material existente no ginásio da instituição. 
 
 
 Recursos Logísticos 
 
As atividades terão lugar no auditório do Cadin. 
 
 
Organização do projeto 
 
A responsabilidade de preparação dos materiais, organização do espaço e 
dinamização das atividades estará sob as estagiárias. 
 
 
Avaliação do projeto 
 
A avaliação do projeto será realizada verbalmente, no final do dia. Depois de 
realizadas todas as atividades, os participantes sentar-se-ão em cadeiras com a 
disposição de meia-lua, para facilitar a visualização de todos, e à vez, todos serão 
questionados acerca das atividades que mais gostaram e que menos gostaram, se se 
divertiram, e todas as questões que sejam pertinentes, de acordo com o feedback das 
crianças. 
As crianças também serão questionadas, no início e no final do dia, sobre a sua 
profissão de eleição e o porquê, podendo ser discutidas eventuais mudanças das 
repostas iniciais e finais das crianças. 
 
 
Fatores externos 
 
Existem alguns fatores que podem condicionar a realização deste projeto, tais como 
as disponibilidade do auditório do Cadin e a disponibilidade dos pais para transportar 
as crianças ao Cadin. 
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Reflexão 
 
A falta de inscrições, possivelmente relacionada com a disponibilidade dos pais para 

levar as crianças ao Cadin e recolhê-las (ou aguardar o fim das atividades), 

condicionou a realização deste projeto. Embora não fosse possível levar o projeto 

avante no primeiro dia previsto (28 de Abril), a inscrição de sete crianças para o 

segundo dia (5 de Maio) possibilitou avançar com a iniciativa. 

Face ao encurtamento do projeto para apenas um dia, teve de ser elaborado um novo 

planeamento, que se encontra de seguida: 

Planeamento das Atividades Realizadas – 05 de Maio 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (15min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Dizer o nome e a profissão que mais gostam 
- Agrupar por áreas (e.g. educação, saúde, …) 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 

Jogo da Imitação: (30min) 
- Cada criança retira um cartão com o nome de uma 
profissão do saco; 
- De seguida, lança o dado para saber o modo como vai 
imitar – desenho, mímica ou modelar o outro 

Cartões com 
nomes de 
profissões 
Dado 

Jogo da Forca: (20min) 
- Com palavras de profissões menos conhecidas; 
- As crianças vão dizendo as letras, até acertarem na 
palavra; 
- Também podem ser as crianças a pensarem nas palavras 
para os restantes colegas adivinharem 

Folha de papel 
Canetas 

Apresentação de Profissões: (20min) 
- Apresentação de profissões menos conhecidas 
- No final há um quis para as crianças jogarem 

Apresentação em 
powerpoint 

1
6
h
 –

 1
6
h

3
0
  

Cartaz: (20min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 

De uma forma geral, as atividades decorreram dentro da normalidade. As crianças 

foram muito participativas e criaram um ambiente de partilha de experiências muito 

enriquecedor. Mostraram vontade de interagir com os pares logo a partir da primeira 

atividade, onde podiam ir conversando e eram questionados pelas estagiárias acerca 

da sua profissão de eleição, enquanto escreviam o nome e desenhavam no crachá. 

Em todas as ocasiões, transmitiram conhecimentos que possuíam e partilharam várias 

experiências das suas vidas. 
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Face à imensa energia que as crianças demonstraram, foi-lhes permitida a ida e a 

realização da última atividade no parque infantil do Cadin. Para tal, foi elaborado, de 

improviso, um acordo entre as estagiárias e as crianças, onde estas se 

comprometeram a ter um comportamento adequado e a não se dispersarem do local 

de destino. 

Quanto à avaliação, foi interessante ver que todos criaram uma ideia da sua profissão 

preferida, ao invés do que aconteceu no questionamento inicial. Entusiasmados, 

devolveram a ideia de terem apreciado as atividades que realizaram, o que, para nós, 

é um indicador do sucesso do nosso projeto. 
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AANNEEXXOOSS  ddoo  PPrroojjeettoo  ""EExxpplloorraarr  éé  FFiixxee!!""  

  

Contrato improvisado 
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Consentimento Informado 

 

No âmbito do Estágio Curricular do 2º Ciclo de Psicologia do Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada, de Psicologia Educacional da Universidade Lusófona, e de 

Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana, vimos por este meio 

solicitar a sua autorização para a participação do seu/sua filho/a no nosso projeto de 

estágio, que consistirá num conjunto de atividades lúdicas de Orientação Vocacional. 

Estas atividades terão lugar no dia 5 de Maio do presente ano, no auditório do CADIn. 

Este projeto tem como objetivo a promoção de momentos lúdicos e dar a conhecer 

diversas profissões num ambiente social e de grupo. 

Vimos ainda solicitar que para efeitos estritamente formativos nos seja permitido a 

realização de fotografias e vídeos das atividades. 

 

 

 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração, 

Sem outro assunto, 

com os melhores cumprimentos 

 

 

________________________________           ________________________________ 
         (Marta Martins)                  (Matilde Buisel) 
 
 
 

________________________________           ________________________________ 
          (Sónia Gaio)        (Susana Santos) 
 
 

 
 
 

 
 

Eu, _________________________________, autorizo a realização de fotografias e 

vídeos para fins formativos. 

 

___ / ___ / __       

Assinatura: _________________________________ 
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Material: Apresentação das profissões em powerpoint  
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Material: Cartões das profissões para o jogo da mímica 
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Material: Imagens do dado para o jogo da mímica 
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CCoonnssttrruuççããoo  ddee  mmaatteerriiaall  

  
aann//aamm,,  eenn//eemm,,  iinn//iimm,,  oonn//oomm,,  uunn//uumm  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

PLANTA 

 

TAMBOR 

 

PENTE 

 

EMPURRAR 
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CINCO 

 

IMPRESSORA 

 

POMBA 

 

MUNDO 

 

UMBIGO 

 

 

ONDA 

http://www.google.pt/imgres?q=vague&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=560&tbm=isch&tbnid=t4r8lMQ9_-pxyM:&imgrefurl=http://www.free-desktop-backgrounds.net/Nature-landscapes-wallpapers/Waves-wallpapers/Water-vague-wave.html&docid=ZIqEVPQRU1VGmM&imgurl=http://www.free-desktop-backgrounds.net/free-desktop-wallpapers-backgrounds/free-hd-desktop-wallpapers-backgrounds/225427979.jpg&w=1280&h=1024&ei=PcUBT4b3DJKo8AP85bWnAQ&zoom=1


              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 106  

 

 

FFrraassee  ssaallttiittoonnaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiivvrroo  ddaass  ffrraasseess  
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SS//SSSS  ((PPoowweerrPPooiinntt))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OOllhh''aa  ppaallaavvrraa!!  
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AA  NNoottíícciiaa  ((PPoowweerrPPooiinntt))  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RR//RRRR  ((PPoowweerrPPooiinntt))    
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FFiicchhaa  ""OOss  RRoommaannooss""  

Império - conjunto de territórios habitados por vários povos mas sujeitos ao poder do 

mesmo chefe supremo - o imperador; 

Portos - área localizada à beira de um oceano, 

 mar, lago ou rio; 

Célebre - famoso, conhecido. 

1. Na tua opinião, do que trata o texto? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Velocidade leitora: ______ palavras/minuto 

Os Romanos 

Os Romanos eram um povo originário de Roma. Possuíam um exército bem 

treinado, muito disciplinado e bem armado que começou as suas conquistas pelos 

povos vizinhos da Península Itálica.  

Partiram, depois, à conquista de todas as regiões em redor do Mar 

Mediterrâneo porque queriam dominar o comércio desse Mar. Como nenhum povo 

podia lá navegar sem a sua autorização, deram-lhe o nome de “Mare Nostrum” (o 

nosso mar).  

Uma das conquistas mais desejadas era a conquista da Península Ibérica 

devido às riquezas do seu solo e subsolo. Chegaram ao território no século III a.C. e 

rapidamente ocuparam quase sem resistência a região sul, onde já anteriormente 

fenícios, gregos e cartagineses tinham estabelecido portos comerciais.  

Algumas tribos resistiram à ocupação dos Romanos. Estas tribos habitavam as 

regiões mais montanhosas de mais fácil defesa e de mais dificil acesso e ocupação: a 

norte, os galaicos de origem celta e na região centro, os lusitanos, tribo de celtiberos. 

Estas tribos aproveitaram as montanhas para montarem ramaillas e emboscadas às 

legiões romanas, conseguindo impedir, durante 200 anos, que os Romanos 

conquistassem o território. 

Viriato foi o líder dos Lusitanos. Lutou com muito sucesso contra os Romanos 

mas quando foi morto pelos companheiros no ano 139 a.C., permitiu a conquista 

definitiva da Península Ibérica pelos Romanos. Assim, os Romanos conseguiram 

formar um vasto império e os territórios dominados deram-lhes grandes riquezas. 

27 

73 

120 

46 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
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Hoje, podemos ver a influência dos Romanos no nosso país em várias pontes, 

aquedutos, estradas, templos, ruínas, na língua, na numeração e na arquitetura. 
 

2. Qual é o tema principal do texto ? 

 A luta de Viriato e dos Lusitanos contra os Romanos 

 As lutas entre os Romanos e os Lusitanos 

 A conquista da Península Ibérica pelos Romanos 

 

3. Qual era o território que os Romanos mais desejavam conquistar? Porquê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Na tua opinião, o que pode ter acontecido para Viriato ter sido morto pelos 

seus companheiros ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Completa com informações que leste e consideras importante: 
 

1. Os Romanos conquistaram todas as regiões em redor do Mar Mediterrâneo. 
 

2._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

3._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

4._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. São visíveis várias provas da passagem dos Romanos pela Península Ibérica.  

 
 

6. Ordena os acontecimentos na barra cronológica, colocando o respetivo 

número nos quadrados. 
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FFiicchhaa  ""OOss  RRoommaannooss""  --  vvooccaabbuulláárriioo  

“Os Romanos eram um povo originário de Roma. Possuíam um exército bem 

treinado (...)” 

 

 

 

  

 

 

“Península” 

 

 

 

 

 

 

“As regiões em redor do Mar Mediterrâneo” 
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“Devido às riquezas do seu solo e subsolo” 

 

 

 

 

 

 

“Fenícios, gregos e cartagineses tinham estabelecido portos comerciais” 

 

 

 

 

 

 

 

“A norte, os galaicos (...) e na região centro, os Lusitanos” 
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“Estas tribos aproveitaram as montanhas para montarem armadilhas e 

emboscadas às legiões romanas” 

 

 

 

 

 

 

 

“Os Romanos conseguiram formar um vasto Império” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podemos ver a influência dos Romanos no nosso país em várias pontes, 

aquedutos, estradas, templos, ruínas, na língua, na numeração e na 

arquitetura” 

 

 

 

 

 

 

 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 114  

 

TTeexxttoo  ""CChhiiccoo  ee  ooss  ppeeiixxeess""  

 

 

 

Chico e os peixes 

 

Era uma vez um chimpanzé chamado Chico. 

Na sexta-feira, o Chico foi para a praia pescar peixes. 

Levou o chapéu, os chinelos, os calções e um cesto cheio de chupas e 

guloseimas. Mas, esqueceu-se da cana de pesca. 

Como iria ele pescar? Que chatice! 

Lembrou-se de chamar os peixes: 

- Peixe, peixito, vem cá ao Chiquito! 

Mas nada! 

Então lembrou-se de tirar as meias amarelas e fazer uns fantoches de 

minhocas. Mas não se mexiam nem cheiravam a minhocas... Os peixes... nem 

vê-los! 

- Ah! Tenho um cesto recheado de coisas boas. 

E começou a atirar para o mar o chouriço, as tostas, os chupas, as uvas, o 

ananás, o chocolate e as bolachas. 

O Chico nem queria acreditar! Apareceram peixes amarelos, vermelhos, azuis, 

castanhos, de todas as cores! Comeram tudo o que o Chico tinha no cesto e, 

de barriga cheia, foram-se embora chapinhando nas ondas. 

O Chico, quase a chorar, deitou-se no chão a chamar: 

- Peixe, peixito, vem cá ao Chiquito! 

37 

7 

54 

90 

153 

Data  ____/____/________                 Palavras/minuto  ________ 
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Perguntas de Interpretação "Chico e os peixes" 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaallaavvrraass--ccrruuzzaaddaass  XX,,  CCHH,,  JJ,,  GG  
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FFiicchhaa  CCHH//JJ  

* Lê as frases e completa: 

A ch________   molhou-lhe o casaco. 

O j_________  estava muito bom! 

A menina ch_______   a bola. 

O Luis partiu o j_______  da água. 

A j___________  do quarto estava aberta. 

Adoro o j_______  da Glória. 

O bebé perdeu a ch_____________. 

Qual é a ch________  que abre esta porta? 

O meu ch______________  preferido é o branco. 

Está muito sol, por isso vou usar o meu ch_____________. 

O pai lê as notícias do j__________. 

Caí e magoei-me no j___________. 

Vi um prédio em ch____________  e por isso chamei os bombeiros. 

CH J 
    

    

    

 

* Escreve uma frase sobre cada imagem 

 

                       ___________________________________________ 

                      ___________________________________________ 

                       ___________________________________________ 
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* Encontra palavras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adivinha 

 

Deito fumo e estou nos telhados      

Venho antes do mês de Julho 

Sou pequena mas abro muitas coisas 

Venho do céu e à terra vou parar 

Sou um país e começo por  CH   

       

 

     

 

  __   __   __   __   __    __   __        __   __       __   __  __ 
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CCHH//JJ  ((PPoowweerrPPooiinntt))  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

SS//ZZ  --  RReeggrraa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 119  

 

SS//ZZ  ((PPoowweerrPPooiinntt))  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CCoonneettoorreess  
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GGuuiiããoo  ppaarraa  aa  eessccrriittaa  

 

                           Cartões para colar: 
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TTeexxttoo  ""LLiillii  ee  LLuulluu""  

Lili e Lulu 

 

A Lili e o Lulu são irmãos inseparáveis! Sempre que podem, brincam juntos. 

Adoram correr e saltar no quintal. Precisavam, então, que o tempo estivesse bom, 

para poder brincar. Um dia, lembraram-se de fazer um pedido ao sol: 

- Senhor Sol, nós sabemos que as nuvens e a chuva também são importantes, mas 

nós adoramos brincar e precisamos de ti! Disse a menina. 

E o sol respondeu: 

- Têm um relógio em casa? 

- Sim, temos! Respondeu o Lulu. 

- Então, às 16h00 virei sempre aqui brilhar para que possam brincar. Combinado? 

- Combinado! Responderam Lili e Lulu, com grande entusiasmo. 

Os irmãos esperavam, todos os dias, que a hora chegasse. Olhavam para o 

relógio com muita atenção e, quando chegassem as 16h00, corriam para o quintal 

da casa e divertiam-se imenso.  

 

LLiivvrroo  ddaa  GGllóórriiaa  
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RReeggrraa  CC//ÇÇ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regra C e Ç 
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EExxeerrccíícciiooss  RReeggrraa  CC//ÇÇ  --  OOrrddeennaarr  ssííllaabbaass    

 

 

  

  



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 125  

 

Exercícios Regra C/Ç - Legendas  
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EExxeerrccíícciiooss  RReeggrraa  CC//ÇÇ  --  AAddiicciioonnaarr  cceeddiillhhaa    
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RReeggrraa  GG//GGUU  --  CCoollaaggeennss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   ___/___/______ 
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RReeggrraa  GG//GGUU  --  PPrreeeenncchheerr  llaaccuunnaass  
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EExxeerrccíícciioo  GG//GGUU  --  PPaallaavvrraass  ccrruuzzaaddaass  
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Dominó G/GU 
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RReeggrraa  MM  ((aanntteess  ddee  PP  ee  BB))  --  CCoollaaggeennss  

 

 

 

 

 

 

 

EExxeerrccíícciioo  RReeggrraa  MM  ((aanntteess  ddee  PP  ee  BB))  ((PPoowweerrPPooiinntt))  
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""OO  GGaattoo  MMiiggaallhhaass""  

 

Regras 
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SSiinnóónniimmooss  
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PPiissttaass......  
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FFiicchhaa  ""LLooccuuççõõeess""  

Nome:_________________________________________  Data:_________________ 

1. Completa as frases com as locuções 
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PP//TT  --  PPaarreess  mmíínniimmooss  
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FFiicchhaa  PP//TT  

Nome:  ________________________________    Data______________________ 

 

 

 

 

 

 

        Pau                Torto 

  

  

  

  
 

Completa o texto: 

 

 

 

 

 

torta           pintar          palhinha          Tobias           preferidos                          

pato         pregos         pintar         telas         pratos         pincéis 
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PP//TT  --  PPllaanniiffiiccaaççããoo  DDaaddoo  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DDííggrraaffooss  CCHH,,  NNHH  ee  LLHH  ((PPoowweerrPPooiinntt))  
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PPoonnttuuaaççããoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPoonnttuuaaççããoo  --  TTeexxttoo  ""LLeeoonnttiinnaa""  
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PPoonnttuuaaççããoo  --  RReevviissããoo  ee  PPrrááttiiccaa  ((PPoowweerrPPooiinntt))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Texto "Uma tarde muito divertida" 
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FFiicchhaa  ddee  iinntteerrpprreettaaççããoo  ddoo  tteexxttoo  ""UUmmaa  ttaarrddee  mmuuiittoo  ddiivveerrttiiddaa""  

1. Dá um título ao texto. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Quem são as personagens do texto? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a ideia principal do texto? 

 ___ O Pedro gosta de brincar com os seus amigos; 

 ___ O Pedro gosta muito de brincar; 

 ___ A Maria, o João e o Dinis são os melhores amigos do Pedro. 

 

4. Achas que o Pedro fez bem em escrever as brincadeiras no caderno? Porquê? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. O que achas que o João e o Dinis são um ao outro? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. "Quando o sol se pôs, todos regressaram às suas casas"  

    Indica o: 

 - Grupo nominal: __________________________________________________________________ 

 - Grupo verbal: ____________________________________________________________________ 

 - Grupo móvel: ____________________________________________________________________ 

 

7. "Como estava aborrecido, quis brincar um pouco". 

Escolhe a opção correta: 

 - Forma afirmativa/negativa 

 - Género masculino/feminino 

 - Singular/plural 
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LLoottoo  ddooss  ssoonnss  
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SSccrraabbbbllee  ddooss  ssoonnss  
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DDoommiinnóó  ddooss  ssoonnss  
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AAvvaalliiaarr  aa  ccaalliiggrraaffiiaa  
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LLeettrraass  ccoomm  ttaaççaass  
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PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  DD..  AA..  

Criança: D.A. 
 

Nome da atividade: An, en, in, on, un 

Data: 6 Janeiro 2012 Idade: 10 

 

 

Descrição: A atividade consiste em virar os cartões com palavras com os dígrafos 

vocálicos an/am, en/em, in/im, on/om, un/um, que se encontram virados ao contrário 

na mesa. Todas as palavras escritas possuem um dos conjuntos a trabalhar, no 

entanto, alguns desses conjuntos produzem o som em questão, como em mundo e 

noutros casos, apenas se encontra visualmente, como em universidade. A criança tem 

de ter em atenção o som produzido para decidir se a palavra contem o som ou não e 

colocá-la num folha que está dividida em cinco partes, debaixo do respetivo dígrafo. 

No final, pede-se à criança para ler todas as palavras que encontrou com "an", todas 

as palavras que encontrou com "en", e assim sucessivamente. 

Como a atividade tem um grau de dificuldade bastante elevado, foi introduzida uma 

atividade prévia para relembrar os sons em questão. É composta por cartões que têm 

uma palavra e uma imagem alusiva aos dígrafos. Esses cartões são lidos em conjunto 

com a criança e permitem que, na atividade principal, os reveja para comparar o som 

da palavra que lhe saiu e os sons dos cartões. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Pretende-se que a criança seja capaz de realizar a discriminação auditiva 

dos dígrafos, determinando se contem ou não o dígrafo e, em caso afirmativo, diga 

qual é. 

Estratégias: Pistas fonéticas e feedback. 

 

Relatório 

O D. apresenta dificuldades marcadas na descodificação, pelo que precisou de 

alguma ajuda para ler as palavras dos cartões iniciais, que serviam de preparação à 

atividade principal. 

Esses cartões ficaram em cima da mesa, caso a criança quisesse relembrar um som 

em particular. A imagem servia para auxiliar na descodificação da palavra. 
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Depois, foi retirando cartões com palavras, que lia e tinha de colocar numa das 

colunas (AN, EN, IN, ON ou UN) da folha. 

O D. A. conseguiu detetar a presença do som com bastante facilidade. Não usou as 

ajudas dos cartões com imagens e em quase todos os casos, descobriu a resposta 

certa. Em alguns casos (raros), ficou na dúvida devido à "rasteira" da escrita. No 

entanto, quando era solicitada a sua atenção ao som, ele conseguia centrar-se no 

aspeto que estava a ser trabalhado. Em algumas das suas hesitações, foi a técnica 

que leu a palavra para permitir uma maior concentração na questão fonética, ou foi-lhe 

solicitado que fizesse a divisão silábica da palavra, pois assim conseguia focar-se em 

unidades mais reduzidas. Depois disto, a criança optou ela própria, em algumas 

situações de dúvida, por dividir a palavra em sílabas. 

No final desta atividade, a técnica sugeriu que o D. A. fizesse um ditado com as 

palavras que tinham sido trabalhadas. 

 

Criança: D.A. 
 

Nome da atividade: Livro das frases 

Data: 10 Fevereiro 2012 Idade: 10 

 

 

Descrição: É apresentado um "livro" que no seu interior contem vários cartões 

(agarrados com velcro para permitir serem retirados) com imagens de sujeitos e 

espaços, e outros com verbos e adjetivos. 

A criança tem de retirar elementos do livro e colocá-los numa sequência na mesa. 

Depois, tem de formar, oralmente, uma frase que os ligue e escrevê-la. Caso esteja a 

usar poucos elementos, deve ser incentivada a acrescentar mais elementos para 

formar frases mais ricas. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Pretende-se desenvolver a capacidade de expressão escrita, através da 

combinação de alguns elementos (sujeito, espaço, verbo e adjetivo) para formar 

frases, fazendo a concordância entre os géneros, o singular/plural e cnjugando o 

verbo. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback.  
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Relatório 

 

O D. A. mostrou-se motivado para a atividade. Procurou estabelecer, à partida, uma 

ligação entre os cartões que ia retirando, mostrando que possui estratégias para a 

escrita, nomeadamente a formulação de ideias. 

Tentou restringir-se mais a frases simples e curtas, escolhendo apenas dois ou três 

elementos do livro, pois, embora tenha muita facilidade na linguagem oral, tem 

bastante dificuldade ao nível da escrita. 

Também mostrou uma certa invariabilidade na escolha dos sujeitos, uma vez que 

tendia sempre a começar as frases com "o menino" ou "a menina". Foi, então, 

desafiado a construir frases mais complexas, envolvendo quatro elementos. 

A nível oral, a criança não mostrou dificuldades em relacionar os elementos e em 

produzir frases sintaticamente corretas. No que diz respeito à escrita, necessitou de 

ajuda constante na codificação. 

 

Criança: D.A. 
 

Nome da atividade: "O Gato Migalhas" 

Data: 18 Maio 2012 Idade: 10 

 

 

Descrição: A atividade proposta tem o formato do Jogo da Glória. É constituída por 

um texto simples de 6 frases, e de cartões com perguntas e tarefas sobre o texto.  

Pretende-se que a criança leia o texto em voz alta e de seguida o esconda. Na mesa, 

está um cartão com as regras, que são: 

 - Avançar 1 casa se acertar na resposta; 

 - Ficar na mesma casa caso acerte, mas tenha de consultar o texto; 

 - Recuar 1 casa se errar a resposta. 

A criança vai avançando no jogo consoante acertar ou errar.  

As questões variam entre perguntas de resposta direta "De que cor é a alcatifa do 

quarto do Miguel", questões de resposta mais extensa "Conta a história por palavras 

tuas", questões que envolvem criatividade "Dá outro título ao texto" e "Encontra outra 

solução para o problema do Miguel", questões de escolha múltipla, questões para 

preencher lacunas e questões com gramática.  
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Duração: 30 minutos 

 

Objetivos: O objetivo geral desta atividade é desenvolver a capacidade de 

interpretação do texto. Mais especificamente, pretende-se que a criança leia um texto 

(que está de acordo com o seu nível de leitura) e responda a várias perguntas de 

interpretação, se possível sem consultá-lo. 

Estratégias: Feedback 

 

Relatório 

O Diogo fez uma leitura razoável do texto, de acordo com o seu nível atual. Ainda 

mostra dificuldades na descodificação que comprometem a velocidade de leitura. No 

entanto, tem alguma facilidade em encontrar a palavra correta através da semelhança 

fonética com a palavra que leu.  

Quanto às respostas dadas às questões, mostrou que, para além da leitura deficitária, 

consegue uma boa compreensão das ideias. As tarefas em que sentiu mais 

dificuldade foram as tarefas relacionadas com a gramática, onde lhe era pedido que 

identificasse os grupos nominal, verbal e móvel. Para ajudá-lo, foram utilizadas pistas 

fonéticas, em que a técnica lhe relembrou que nominal vem de nome, verbal de verbo 

e grupo móvel é um grupo que se move. Embora se recordasse um pouco melhor, 

manteve alguma dificuldade em identificar o grupo verbal, pois inclui mais do que 

apenas o verbo, e o grupo móvel, pois é igualmente composto por um conjunto de 

palavras (que era bastante extenso, na situação apresentada). No cartão seguinte ao 

acima referido, saiu-lhe uma questão sobre sujeito e predicado. Foi visível, pelas 

dificuldades apresentadas na identificação de cada um, que a criança não assimilou 

da melhor forma a explicação que lhe foi dada. Assim, foi novamente feita referência à 

"regra" de separação entre sujeito e predicado da frase.  

Nos restantes cartões, a criança mostrou bastante facilidade. Relembrava-se bem dos 

detalhes do texto e conseguiu fazer uma boa continuação da história, com 

originalidade, no respetivo cartão que pedia para imaginar o que viria a seguir, se "O 

gato Migalhas se fartasse de comer bolachas de chocolate". 

O D. A. esteve de tal forma entusiasmado, que pediu para jogar novamente. A técnica 

responsável permitiu que jogasse novamente, visto ainda haver cartões que não 

tinham chegado a sair no jogo. 
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Em suma, a sua prestação foi muito boa. Embora a leitura esteja bastante 

comprometida, o que está em grande parte relacionado com as características da 

problemática da criança, é de salientar que a compreensão esteve acima do esperado 

para a dita dificuldade de leitura, o que prova que a criança tem vindo a desenvolver 

boas estratégias para a compreensão da linguagem escrita. 

 

PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  DD..  BB..  

Criança: D. B. 
 

Nome da atividade: S/SS (PowerPoint) 

Data: 23 Janeiro 2012 Idade: 11 

 

 

Descrição: A atividade consiste numa apresentação em PowerPoint, onde 

primeiramente é descrita a regra à criança, de seguida é-lhe pedido que a recapitule 

para, finalmente, resolver o exercício de escolha da opção entre duas versões da 

palavra (com S ou SS), existindo também uma imagem relativa à palavra. 

A criança carrega no quadrado que achar correto e, caso seja essa a resposta certa, 

aparece um sinal verde. Caso erre, não aparece nada, dando-lhe a hipótese de 

repensar e dizer (em voz alta) porque é que errou. Em várias situações, vai sendo 

pedido à criança para justificar a escolha, para se verificar se interiorizou a regra.  

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Memorização da regra do S/SS e aplicação dessa regra na escolha da 

forma correta de se escrever a palavra. 

Estratégias: Pistas verbais 

  

Relatório 

 

O D. B. realizou uma boa leitura e interpretação das regras, tendo tido sucesso na 

tarefa de recapitulação dos casos possíveis e da respetiva regra. 

Facilmente, identificou todas as palavras corretamente, o que mostra que a criança já 

assimilou bem a regra e que as eventuais dúvidas que tem ao nível da expressão 

escrita (e que estiveram na origem da construção da tarefa) não refletem a ausência 

de conhecimento da regra, mas talvez um pouco de distração ou um pouco de 

esquecimento. 
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Relembrando a regra, a criança consegue bons desempenhos, pelo que não será 

fundamental insistir em mais tarefas práticas tão "básicas". 

 

Criança: D. B. 
 

Nome da atividade: Olh'a palavra! 

Datas: 
19 Março 2012; 

16 e 23 Abril 2012 
Idade: 11 

 

 

Descrição: A atividade é composta por quatro sub-tarefas: formar a família da palavra, 

indicar o sufixo e/ou prefixo, formar frases e retirar informação do contexto. A tarefa a 

realizar pela criança é dada através do lançamento de um dado que possui as quatro 

tarefas, sendo que a 1) se encontra em três faces.  

1) Formar a família da palavra: a criança tem de escolher um cartão azul que está 

virado ao contrário e colá-lo numa cartolina. De seguida, desenha ramificações a partir 

da palavra e tenta formar o máximo de palavras da família; 2) Indicar o sufixo e/ou 

prefixo: a criança escolhe um cartão amarelo que está virado ao contrário e tem de 

rodear o sufixo e/ou prefixo, verbalizando qual a palavra primitiva; 3) Formar frases: a 

criança tem de produzir uma frase com uma palavra que lhe tenha saído em 2), 

mostrando que percebeu o significado e que é capaz de aplicá-la em contexto de 

frase; e 4) Retirar informação do contexto: esta atividade consiste numa 

apresentação em PowerPoint, que contem frases com palavras pouco usuais no 

quotidiano. O objetivo é a criança escolher uma das três opções de sinónimos, 

retirando informação através do contexto da palavra difícil. 

Duração: Consoante o número estipulado de jogadas, a atividade pode restringir-se a 

parte da sessão (30 minutos) ou repartir-se por mais sessões. 

Objetivos: Pretende-se trabalhar o vocabulário, através do aumento da capacidade 

para perceber palavras desconhecidas e do aumento do léxico na formação de 

palavras com afixos. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 
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Relatório 

 

O D. B. aderiu bem à tarefa, embora o seu tempo de concentração esteja bastante 

afetado pela constante introdução de assuntos alheios à tarefa. Assim, a técnica 

responsável fez, em alguns casos, reparos para ele não fugir à atividade. 

As atividades de derivação das palavras e perceber informação através do contexto 

representam atividades que já têm vindo a ser trabalhadas. A criança mostrou um bom 

domínio dos conceitos de sufixação e prefixação, tendo conseguido uma boa 

identificação dos afixos e uma boa derivação das palavras primitivas. No caso das 

palavras primitivas, contou com a participação das técnicas, que o ajudaram um pouco 

a encontrar mais palavras ou a discutir as palavras que ele ia dizendo. Em algumas 

situações, verbalizava palavras que não tinha a certeza se existiam, pelo que se 

introduziu o dicionário para ele ser mais autónomo em clarificar a sua dúvida. 

Também mostrou boas estratégias na atividade em PowerPoint, uma vez que teve 

uma grande taxa de sucesso em perceber palavras que desconhecia. O objetivo de 

conseguir retirar informação do contexto foi alcançado, tendo o D. B. justificado muito 

bem as suas escolhas quantos às três hipóteses apresentadas para sinónimo. Aplicou, 

ainda, a estratégia de exclusão, conseguindo eliminar uma das hipóteses e 

debruçando-se apenas nas duas restantes. 

De uma forma geral, o D. B. mostrou uma boa capacidade para perceber vocabulário e 

para estimular o seu léxico na formação de palavras com afixos. 

 

Criança: D. B. 
 

Nome da atividade: A Notícia 

Datas: 
7, 14 e 21 Maio 

2012 
Idade: 11 

 

 

Descrição: A atividade consiste numa apresentação em PowerPoint sobre um tipo de 

texto: a Notícia. 

Para trabalhar a notícia, é feita uma abordagem aos seus aspetos fundamentais de 

conteúdo e linguagem e de seguida é apresentada à criança uma notícia pequena, 

retirada de um jornal online, para a criança identificar os aspetos de conteúdo vistos 

anteriormente. O terceiro passo é ela escrever a sua própria notícia. 
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Duração: 50 minutos (20 minutos para as três primeiras partes e os restantes 30 

minutos para a produção escrita). 

Objetivos: Pretende-se que a criança perceba a estrutura da notícia (conteúdo e 

linguagem) e que seja capaz de elaborar a sua própria notícia, relembrando que as 

questões "Quem? O quê? Onde? Quando?" são importantes para o primeiro 

parágrafo, e as questões "Como?" e "Porquê?" para o corpo da notícia. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

 

Este tipo de texto constituiu uma novidade para o D. B., pelo que demonstrou 

curiosidade. Leu bem os enunciados e, em conjunto com as técnicas, foram sendo 

discutidos os aspetos lidos, quer acerca das partes que compõem a notícia, quer quer 

acerca dos conceitos apresentados a caracterizar a linguagem. 

Depois, foi lida a notícia retirada no jornal. Embora o tema não fosse complexo, 

existiam algumas palavras mais complicadas para a criança, que foram discutidas 

para se perceber o seu sentido. Para além disso, a notícia foi lida três vezes, para 

permitir à criança uma leitura mais fluente e, consequentemente, mais retirada de 

informação do material lido. A leitura tinha por vista que o D. B. conseguisse identificar 

as passagens que representassem as respostas às questões-chave (Como?, etc..). 

Necessitou de alguma ajuda na identificação, mas a sua prestação foi positiva. 

Na fase de construção da notícia, foi visível a sua constante distração com outros 

assuntos. Frequentemente, faz perguntas que nada têm a ver com o âmbito da 

atividade, pelo que é necessário redirecioná-lo para a tarefa.  

Conseguiu elaborar um plano para a notícia e escolher um título - "Vigésimo 

aniversário do Super Mario". O texto que elaborou ficou bem estruturada, contendo 

todos os pontos essenciais. 

 

PPllaanneeaammeennttoo  ee  rreellaattóórriioo  --  DD..  PP..  

Criança: D. P. 
 

Nome da atividade: R/RR (PowerPoint) 

Data: 30 Abril 2012 Idade: 11 
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Descrição: A atividade consiste numa apresentação em PowerPoint, onde 

inicialmente é abordada a regra R/RR, depois são dados exemplos dessa regra e, por 

fim, existem exercícios de preencher lacunas em que a criança possui uma imagem, 

por baixo dessa imagem encontra-se a palavra incompleta e a criança tem de escolher 

uma das duas formas apresentadas (R/RR) como sendo a resposta correta. Caso 

acerte, aparece um sinal verde. Se errar, aparece um sinal vermelho.  

Durante a tarefa, vai sendo pedido à criança que verbaliza a razão da sua escolha, 

para garantir que a resposta que dá é intencional. 

Duração: 20 minutos 

Objetivos: Memorização da regra do R/RR e aplicação dessa regra na escolha da 

forma R ou RR para preencher lacunas. 

Estratégias: Pistas verbais. 

 

Relatório 

 

O D. P. ficou fascinado pela atividade ser realizada no computador. Esteve atento e 

participativo na fase de explicitação da regra, que foi lida entre a técnica e a criança. 

Contudo, desde logo mostrou algumas dificuldades de memorização, uma vez que 

facilmente se esquecia do que tinha sido dito. Assim, foi reforçada a sua participação, 

sendo-lhe pedido que repetisse a regra depois de ela ser dita e que desse exemplos 

de algumas situações em que se aplicasse determinada regra. 

Na fase de exercício, continuou a revelar muitas fragilidades, embora fosse notório o 

esforço. Em muitas questões, e pelas suas dificuldades na leitura, respondeu 

apressadamente. Para evitar essas situações, a técnica passou a ler as palavras em 

conjunto com a criança e a questioná-la sobre qual achava ser a resposta certa e 

porquê, antes de ele carregar no "botão". 

Embora a criança tivesse mantido um bom nível de empenho, as suas dificuldades são 

muito marcadas, pelo que o domínio da regra ortográfica deveria ser treinado 

consistentemente nos próximos tempos. 

 

PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  EE..  

Criança: E. 
 

Nome das Ficha "Os 
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atividades: Romanos"; 

Vocabulário da ficha 
"Os Romanos" 

Datas: 
16, 23 e 30 Janeiro 

2012 
Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade consiste numa ficha de leitura e interpretação da leitura. O 

texto "Os Romanos" resulta de uma composição de vários fragmentos de textos 

disponíveis na Internet. A ficha possui a explicação de algum vocabulário e uma 

imagem, no topo. Depois é composta por uma questão de predição do tema do texto 

(tendo em conta o título, o vocabulário e a imagem) e pelo texto em si, em que pode 

ser registado o número de palavras lidas por minuto. 

As questões de interpretação, assim como todo o molde da ficha, baseiam-se no 

programa "Read Naturally", pelo que contem questões literais, inferenciais, de criítica e 

uma pergunta de síntese do material lido.  

Face à dificuldade com o vocabulário do texto, os conceitos são explicitados com 

recurso a imagens. 

Objetivo: Melhorar a capacidade de interpretação da informação lida. Assim, 

pretende-se analisar o texto através da sua leitura e da análise dos parágrafos, 

conseguindo que a criança reveja, sempre que necessário, o texto para responder às 

perguntas e que consiga organizar a informação, através da sequência de 

acontecimentos e da crítica/reflexão. 

Duração: 50 minutos (No caso de ser feita a revisão de vocabulário através da ficha 

com imagens, a duração será aumentada em 15 minutos). 

Estratégias: Pistas verbais, pistas visuais, condução da resposta e feedback. 

 

Relatório 

A atividade proposta teve uma duração superior ao esperado, tendo-se prolongado por 

três sessões. No início de todas as sessões, começou-se por escrever, no quadro, as 

tarefas que a criança vai ter de fazer na sessão. A primeira é, geralmente, a conversa, 

a segunda tarefa é a atividade mais longa (neste caso, a ficha Os Romanos) e 

finalmente, o prémio (atividade à escolha do Eduardo). 
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A criança apresenta bastante dificuldade de concentração, pelo que é necessário dar 

muito apoio na leitura e na interpretação do texto. Na primeira sessão, iniciou-se a 

interpretação pela pergunta em que a criança tem de dar uma ideia inicial do que trata 

o texto, através do título, da imagem e do vocabulário inicial. Este tipo de questões 

permite que tomem consciência dos outros elementos do texto que facilitam a sua 

compreensão. O E. apresentou uma boa ideia que correspondia ao esperado. Depois, 

o texto foi lido em conjunto com a técnica e foi pedido à criança que verbalizasse qual 

os assuntos que foram relatados e qual consistia na ideia principal do texto. O E. 

percebeu bem a ideia do texto e conseguiu justificar o porquê da sua opção em vez 

das outras (pois a resposta encontra-se em formato de escolha mútlipla).  

Face às dificuldades no vocabulário, realizou-se a tarefa que consistia em recortar 

imagens e colá-las por baixo da respetiva transcrição do texto. A criança foi lendo, 

com ajuda, as palavras que desconhecia e procurou nas imagens qual poderia 

corresponder. A técnica ajudou com pistas verbais e relacionando as palavras com o 

quotidiano da criança. O E. manteve-se bastante cooperativo e motivado e pareceu ter 

compreendido as palavras.  

Na terceira sessão, a criança releu o texto e foram revistas algumas palavras que 

desconhecia auxiliando-se da ficha da segunda sessão. Depois, terminou as 

perguntas de interpretação. Foi necessária muita intervenção para direcionar a 

atenção do E. para a tarefa, pois tentou sempre responder às perguntas sem consultar 

o texto e sem ver se a resposta fazia sentido, transcrevendo passagens do texto sem 

as adequar à pergunta. Com muita mediatização, apercebeu-se que tinha mesmo de 

reler a passagem e foi-lhe sugerido que sublinhasse no texto onde se encontrava a 

resposta e que relesse a pergunta para usar palavras que o ajudassem a construir a 

resposta. Embora estivesse impaciente para terminar, conseguiu um bom 

desempenho na atividade. 

 

Criança: E. 

 Nome das 

atividades: 

Guia para a escrita; 

Conetores 

Datas: 
27 Fevereiro e 5 

Março 2012 
Idade: 9 
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Descrição: Esta atividade de expressão escrita é uma atividade de base para que a 

criança organize e escreva um texto. 

A ficha para o planeamento do texto relembra conceitos que já foram trabalhados em 

sessão. A criança tem de pegar nas palavras "Planear" "Elaborar" e "Rever" e colá-las 

nas caixas azul, verde e vermelha, respetivamente. Dentro do "Planear", deve 

completar a estratégia PETA que também já foi trabalhada em sessão. Deverá, assim, 

completar com "Personagens", "Espaço", "Tempo" e "Ação". Dentro do "Elaborar", 

deve usar as palavras "Introdução", "Desenvolvimento" e "Conclusão". No "Rever", já 

está presente na ficha o que deve fazer, que é "Verifica se está tudo como planeaste". 

No retângulo cinzento, pretende-se que a criança possa ter uma imagem que guie a 

sua história. São-lhe dadas sete imagens que pode usar, ou poderá optar por realizar 

um desenho à sua escolha. 

Quando iniciar a atividade de planeamento e escrita, a criança deverá ir avançando 

nas etapas com o dinossauro, que se desloca e serve para organizá-lo quanto ao 

passo em que se encontra e ao que já está concluído. 

Caso a criança tenha dificuldade na articulação de ideias, são-lhe fornecidos uns 

cartões com os conetores, para ajudá-la. 

Duração: A atividade de preenchimento da ficha terá uma duração de 15 minutos. 

Considerando também a fase de escrita, terá uma duração de 40 minutos. 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de escrita de textos. Mais especificamente, 

pretende-se que a criança seja capaz de relembrar os passos essenciais de 

planeamento, elaboração e revisão do trabalho escrito. 

Estratégias: Pistas verbais, feedback e condução da resposta. 

 

Relatório 

O E. mostrou muito entusiasmo com o formato da ficha. O facto de adorar dinossauros 

e de estar presente essa mesma figura, com a propriedade de se deslocar 

verticalmente na folha, foi motivo de grande interesse.  

Foi-lhe explicada a atividade e a criança começou a preencher a ficha. Mostrou-se um 

pouco precipitada, embora tivesse noção da ordem dos passos. Teve alguma 

dificuldade foi no momento de relembrar a estratégia PETA. Foi-lhe relembrado que 

cada letra representa a inicial de quatro coisas necessárias para escrever uma 
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história. Com muitas pistas verbais, dizendo o início das palavras, como em "Per...", o 

menino conseguiu chegar às palavras pretendidas. 

Na escolha do tema da história, o E. analisou as sete imagens que poderia usar para 

colar no retângulo cinzento, mas optou por fazer um desenho sobre dinossauros, que 

constitui um tema do seu interesse. Desenhou, então, alguns dinossauros e mostrou-

se entusiasmado, ao contrário do habitual, a iniciar a atividade de escrita. 

No planeamento, escreveu as personagens do seu texto, nomeando os vários 

dinossauros que entrariam na sua história. Escolheu também, com facilidade, o 

espaço e o tempo. Na ação, precisou de alguma ajuda para escolher a ação principal 

da história, pois como lhe foi explicado, a história pode ter várias ações (passear, 

brincar, etc). 

Na construção da história, conseguiu juntar muitos detalhes à história. A sua principal 

limitação reside na ligação entre as frases. Seria importante que conseguisse juntar 

alguns conetores para enriquecer o seu texto. No entanto, a criança apresentou 

detalhes e foi incluindo as inúmeras personagens do seu plano, na história.  

Face à dificuldade na ligação entre as frases do seu tecto, foi-lhe dado um organizador 

com diversos conetores agrupados por domínios, isto é, são vários triângulos cada um 

contendo uma das áreas para as quais os conetores podem ser usados e que a 

criança pode manipular para encontrar um, face à sugestão da técnica.  

Quando existiam palavras repetidas ou demasiada repetição dos conetores "e", "mas" 

e "depois", foi sugerido ao E. que procurasse outro, no triângulo correspondente. A 

criança mostrou alguma relutância em usar o material, tentando evitar as sugestões 

que lhe eram dadas.   

A atividade correu muito bem, pois o tema era do interesse da criança. Foi possível 

planear um texto e concretizar esse plano com sucesso. O seu desempenho e nível de 

atenção estiveram acima do esperado, face ao caráter da tarefa. 

 

Criança: E. 

 Nome das 

atividades: 

CH/J (PowerPoint); 

Ficha CH/J 

Data: 16 Abril 2012 Idade: 9 
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Descrição: A atividade de discriminação CH-J é composta por duas atividades. 

Na primeira atividade, utilizando a ferramenta PowerPoint, foi realizada uma 

apresentação onde inicialmente é ensinada (ou relembrada) uma boa técnica que 

ajuda na discriminação dos sons em questão. Para o som /x/, podemos verificar que 

não existe vibração, ao contrário do que acontece com o som /j/. Depois, existe um 

exercício onde a criança tem de descodificar as palavras representadas pelas imagens 

e carregar no CH ou no J. Depois de dar a resposta, aparece um retângulo a vermelho 

com a correta ortografia da palavra. 

Na segunda atividade, constituída por uma ficha com vários exercícios, o E. tinha de 

preencher lacunas, reescrever numa tabela com duas colunas (uma para o CH e outra 

para o J) as palavras que encontrou. Depois, é-lhe pedido que as leia. De seguida, 

tem de escrever uma frase para cada uma das três imagens (javali, jornal, chinelo) 

apresentadas. Na atividade seguinte pede-se que a criança encontre pelo menos uma 

palavra nova para cada som trabalhado e, por último, está uma série de adivinhas, 

cujas respostas são palavras começadas por CH ou J, seguido de um jogo da forca, 

com a frase mistério "Cheguei ao fim". 

Duração: A primeira atividade tem a duração de 15 minutos e a segunda, 

aproximadamente 20 minutos. 

Objetivo: Na primeira atividade, pretende-se que a criança seja capaz discriminar os 

sons /x/ e /j/ através da estratégias da vibração; Na segunda atividade, pretende-se 

que seja posta em prática a escrita correta de palavras com CH e J, através de 

exercício variados. 

Estratégias: Pistas fonéticas e feedback. 

Relatório 

O E. não teve dificuldade na primeira atividade, chegando a referir "É muito fácil". De 

facto, as palavras não eram palavras demasiado complicadas e a sua prestação foi 

muito boa. Conseguiu facilmente atribuir o som que procurava à letra ou dígrafo 

correspondente. No entanto, foi notória alguma impulsividade. Quando era 

questionado com "Porque é que escolheste esse?" ou "Como ficaria se fosse com a 

outra opção?", o menino não prestava muita atenção e tentava avançar na atividade o 

mais depressa possível.  
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Na atividade da ficha, a criança manteve um bom nível de empenho na primeira tarefa, 

conseguindo aproveitar-se das pistas da frase para encontrar a palavra da lacuna.  

Também teve facilidade na elaboração de uma frase para cada imagem. Escreveu 

frases completas e com sentido. Na tarefa seguinte, em que lhe foi pedido que 

encontrasse algumas palavras com CH e J, mostrou alguns sinais de impaciência. 

Face a isso, foi-lhe dito que poderia escrever apenas uma palavra para cada caso, 

para passarmos à atividade seguinte. Foi estimulado dizendo-lhe que a atividade 

seguinte seria para ver se ele era bom nas adivinhas, o que o motivou mais. O seu 

desempenho foi bom, no entanto, nas últimas adivinhas, mostrou novamente alguns 

sinais de impaciência, tendo-lhe sido dadas pistas gestuais, como no caso de "Um 

país começado por Ch.." em que foi feito o sinal dos olhos em bico, que lhe permitiu 

uma resposta rápida "China!". Finalmente, a atividade referente ao forcado 

entusiasmou-o, pois como já tinha sido notório noutras sessões, o menino gosta da 

tarefa. Foi pedindo letras, conseguindo adivinhar quase a totalidade da frase. Faltava-

lhe apenas duas letras em "CHE...EI", que se revelou menos intuitivo do que as 

restantes palavras, pois as duas letras que faltavam constituem o dígrafo CH que 

resulta em apenas um som. 

No geral, a sessão correu muito bem, conseguindo um bom nível de empenho do E. 

na tarefa. O seu nível de atenção superou o esperado, o que se refletiu na sua boa 

prestação. 

 

Criança: E. 

 Nome das 

atividades: 

Palavras cruzadas 
CH, X, J, G; 

Ficha "Chico e os 
peixes" 

Jogo interpretação 
"Chico e os peixes" 

Datas: 
30 Abril e 5 Maio 

2012 
Idade: 9 

 

 

Descrição: Na primeira atividade - palavras cruzadas - a criança tem de colar as letras 

que faltam nos espaços a cor. De forma a mais facilmente se poder fazer correções, 

as letras a completar encontram-se em cartões com velcro. O menino terá de escolher 
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entre o som /x/ e /j/ e ainda de acordo com a correta ortografia, entre CH-X e J-G. 

Visto a criança já ter uma boa capacidade de discriminação auditiva, foi possível 

introduzir a componente ortográfica. 

Na segunda atividade, pretende-se trabalhar um pouco a leitura, através do texto 

"Chico e os peixes", retirado de um livro de exercícios para o som em questão. De 

maneira a integrar a compreensão do texto, foram construídas dez perguntas acerca 

do texto, envolvendo também alguma gramática (Terceira atividade). 

Duração: A primeira atividade tem a duração de 10 minutos, enquantos as restantes 

duas durarão, aproximadamente, 20 minutos cada. 

Objetivo: Pretende-se assegurar a discriminação dos sons /x/ e /j/, trabalhando, ao 

mesmo tempo, a ortografia e a interpretação do texto. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

Na primeira atividade, o menino impulsivamente, começou a colocar as letras nos 

quadrados. Mostrou um bom conhecimento do som que procurava, assim como da 

ortografia. No entanto, estrategicamente, revelou uma baixa capacidade de contornar 

situações complicadas. Foi o caso da palavra magenta que não lhe era conhecida. 

Face à sua possível frustração ao não conseguir preencher o respetivo quadrado, foi-

lhe sugerido que preenchesse os restantes quadrados que ele conhecia, pois apenas 

sobraria uma resposta que teria de ser a letra para a palavra magenta. O E. não 

assimilou a sugestão e começou a tentar adivinhar o som da palavra, dizendo 

"Machenta". Mais, uma vez, foi feita uma tentativa para ele adotar a estratégia, que foi 

novamente rejeitada. A criança quis continuar a colocar as letras na palavra em 

questão, perguntando se aquela era a resposta correta. Foi-lhe respondido que não 

lhe seria dita a resposta, pelo que ficou um pouco frustrado. Deixou, assim, uma letra 

(errada) na palavra magenta e continuou. Ao chegar ao final, verificou que a letra que 

colocou em magenta era a letra que precisava para a última palavra, pelo que 

procedeu à troca e completou com sucesso a atividade.  

Depois de terminar, admitiu que poderia ter deixado para o final a letra de magenta, 

pois só iria sobrar uma. A sua rigidez de pensamento impedem-no de poder encontrar 

soluções para os problemas, tentanto manter-se fiel à sequência que idealizou. Para 
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ele, se aquela era a próxima palavra a completar, não era possível avançar sem que 

estivesse completa. 

Na segunda atividade, a leitura foi razoável. Foi contado o número de palavras lido por 

minuto, que foi 40. Constitui uma velocidade baixa para o seu ano de escolaridade. Ao 

nível da descodificação, esteve razoável também. Não cometeu trocas nos sons 

trabalhados, apresentando apenas algumas dificuldades em palavras desconhecidas 

para ele, como "recheado". 

No final do texto, foi-lhe perguntado se tinha havia alguma palavra que não 

conhecesse. Embora respondesse que não, foi-lhe perguntado se sabia o que 

significava "recheado", ao que ele respondeu "não" e foi-lhe explicada a palavra, 

dando um exemplo do quotidiano, com "Um croissant recheado com chocolate". 

Seguiu-se a atividade de interpretação do texto, com cartões que foram colocados 

virados ao contrário e uma imagem relacionada com um texto, onde se encontram os 

número de 1 a 8 (um número para cada cartão). O E. retirou o primeiro cartão, que era 

uma pergunta acerca da última parte do texto. Conseguiu encontrar a resposta 

facilmente, no entanto, voltou a mostrar um pouco de rigidez, ao afirmar que aquele 

cartão correspondia ao número 8 do peixe. Embora lhe tivesse sido dito que os 

números representavam um percurso, o menino teve necessidade de pôr a atividade 

de acordo com o seu sentido de lógica: se era a última parte do texto que estava em 

questão, tinha de corresponder ao número 8. 

Na questão relativa a um tema que tem vindo a trabalhar com a técnica - derivação 

das palavras - mostrou-se bastante confuso. Foi-lhe novamente explicado o sentido de 

prefixo e sufixo, mas a criança teve dificuldade em perceber, na palavra recheado, 

qual seria o prefixo, o sufixo e a palavra original. Face à dificuldade em resolver a 

questão, mostrou-se bastante impaciente. 

Visto não termos terminado a atividade, acabámo-la na sessão do dia 7 de Maio. Foi 

pedido à criança que relesse o texto. Embora mostrasse alguma relutância e tentasse 

avançar para as perguntas dos cartões, foi convencido que teria primeiro de reler o 

texto para recordar os pormenores que lhe facilitariam as respostas aos cartões.  

A leitura foi mais rápida que na primeira sessão, tendo passado de 40 palavras/minuto 

para 48 palavras/minuto. Também a descodificação foi mais correta. Mais uma vez, 

mostrou uma boa interpretação das perguntas, tendo tido mais dificuldade na tarefa 

relacionada com prefixos e sufixos. Era pedido, num dos cartões, que encontrasse 

palavras da família de ondas e pesca. Para a primeira, foram dadas várias pistas 
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semânticas para a criança poder chegar a palavras como ondulado e ondulação, mas 

sem sucesso, pois referiu não conhecer as palavras. Para a palavra pesca, mais 

facilmente chegou à palavra pescador.  

Embora o balanço da prestação da criança tenha sido positivo, estava particularmente 

resmungão e impaciente, o que pode ter condicionado o seu empenho na tarefa da 

derivação das palavras. 

No resto da sessão, foram dinamizadas atividades pela técnica responsável pela 

sessão. 

 

Criança: E. 

 Nome das 

atividades: 

Regra S/Z; 

S/Z PowerPoint 

Datas: 21 e 28 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Esta atividade de aprendizagem da regra ortográfica do S/Z é composta 

por duas partes: uma primeira parte de ensino explícito da regra e uma segunda parte 

de treino da regra. 

Na primeira atividade, são escolhidas 2 (das imensas) regras do uso do S/Z para 

mostrar à criança. Na mesa põe-se os cartões a cinza e explica-se a regra. 

As regras escolhidas foram: 

 - ês/esa usa-se para profissões, título, origem e nacionalidade, enquanto 

ez/eza se usa para palavras que derivam de adjetivos.  

 - isar usa-se no caso de verbos que não tenham origem numa palavra que já 

tenha "s" e izar na situação contrária. 

Estas duas regras são colocadas numa folha dividida em duas partes e é escrito no 

topo S numa das partes e Z na outra. De seguida, são dados à criança alguns cartões 

e ela tem de colocá-los no S ou no Z, podendo reler a regra sempre que necessário.  

Depois de estarem consolidadas todas as regras, a atividade final seria uma tarefa em 

powerpoint em que a criança tem de escolher uma das formas apresentadas como a 

forma correta da palavra. Terá de carregar no retângulo e, caso a reposta esteja 

correta, aparece um símbolo verde, caso a reposta esteja errada, não aparece nada 

no ecrã e a criança pode repensar a regra e alterar a sua resposta. 
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Duração: A primeira atividade terá a duração aproximada de 20 minutos e a segunda, 

de 10 minutos. 

Objetivo: Consolidar as regras do uso do S/Z através do ensino explícito das mesmas 

com vista a melhorar a ortografia. 

Estratégias: Pistas visuais, condução da resposta e feedback. 

 

Relatório 

A primeira atividade realizou-se na sessão do dia 21 de Maio. Visto ter terminado o 

tempo de sessão aquando da sua realização (pois a sessão teve outros momentos 

dinamizados pela técnica responsável), a segunda atividade realizou-se no dia 28 de 

Maio. 

O E. demonstrou alguma resistência à atividade de ensino da regra. A sua atenção 

esteve muitas vezes direcionada para algures que não a tarefa, pelo que a técnica 

responsável advertiu que teria de usar um sistema de eliminação de estrelas de um 

cartão elaborado para controlar o comportamento durante a sessão. 

A criança teve dificuldade em repetir o que a técnica lhe explicou, o que dificultou a 

perceção da interiorização da regra. Passando para o nível seguinte, de colocação dos 

cartões no respetivo lado da folha, o E. mostrou pouca motivação e concentração. Fez 

comentários como "Quando é que isto acaba?" que demonstraram a sua falta de 

motivação para a tarefa. No entanto, é importante para estas crianças que sejam 

treinadas as regras ortográficas, pelo que foi necessário motivá-lo, através de 

feedbacks positivos quando conseguia, por si, colocar o cartão na letra correta. 

Embora esta tarefa fosse, algumas vezes, realizada impulsivamente, depois de ser 

confrontado com o erro a criança percebeu que tinha de ler as regras, pois desta 

forma conseguia acertar e tal facto deixava-o bastante entusiasmado. 

Na sessão seguinte, foi relembrado o trabalho das duas regras estudado, onde foi 

relida a regra e foram dados à criança alguns cartões com palavras que pertenciam à 

regra que estávamos a ver no momento. Desta vez, pareceu mais concentrado e pediu 

para fazer a atividade no computador (que já lhe tinha sido falada na última sessão). 

Embora as regras não tivessem todas sido treinadas, e seria impossível no curto 

espaço de tempo da sessão, pois não permitiria a assimilação, foi permitido ao E. que 

fizesse o jogo de ortografia no computador. Foi importante para ele, pois referiu várias 

palavras que sabia a sua correta ortografia, o que o deixou entusiasmado. Apresentou, 
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como era de esperar, alguns erros, mesmo nas palavras com as regras trabalhadas. 

Depois de errar, era-lhe perguntada qual a regra e ele conseguia recordar, por vezes 

com ajuda dos cartões das regras, e alterar a sua resposta. 

Em suma, o trabalho de ensino das regras não está assimilado, pois requer várias 

tarefas diferentes para o treino e para permitir que a regra fique assimilada. Os 

objetivos devem ser trabalhados em sessões posteriores, de forma a dar continuidade 

à aprendizagem das regras. 

 

PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  II..  

Criança: I. 
 

Nome da atividade: Lili e Lulu 

Data: 14 Fevereiro 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Esta tarefa consiste na leitura do texto "Lili e Lulu" e da sua alteração, 

valendo-se dos elementos do Livro da Glória. Espera-se que a criança, em conjunto 

com a técnica, escolham alguns aspetos a alterar na história. 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Desenvolver a expressão escrita, nomeadamente a capacidade de articular 

ideias. 

Estratégias: Pistas verbais, demonstração, pistas visuais e feedback. 

 

Relatório 

A I. efetuou uma boa leitura do texto "Lili e Lulu", não cometendo erros significativos 

na descodificação e mantendo uma boa velocidade leitora. 

A construção de estórias é uma competência na qual a criança apresenta muitas 

dificuldades. Assim, a atividade pretendeu que a criança alterasse apenas alguns 

aspetos, inspirando-se nas novas personagens, espaços, etc, do Livro da Glória. 

Contudo, a I. quis efetuar uma transformação quase total do texto. Introduziu muitos 

aspetos novos, mas a sua integração no texto representa uma dificuldade. Assim, 

necessitou de muito apoio da técnica na ligação das ideias. 
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Embora com muita mediatização, a criança criou uma estória com interesse e bastante 

rica em pormenores. 

 

Criança: I. 
 

Nome da atividade: Livro da Glória 

Data: 
6,12, 19, 20 e 27 

Março 2012 
Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade "Livro da Glória" consiste num pequeno livro de seis páginas. 

Em cada página está definida uma categoria. Na primeira página encontra-se um 

esquema do Jogo da Glória, em que os quadrados são amarelos, cor de laranja, 

vermelhos, azul e verde, correspondente, respetivamente, às personagens, aos 

verbos, aos espaço, aos objetos e as características. Os jogadores vão, em conjunto, 

construir uma estória. Cada jogador vai lançar o dado e avançar com o peão. A cor da 

casa onde calhar corresponde ao elemento que a pessoa vai ter de tentar adicionar à 

estória. Esta deve ser escrita a computador, para permitir introduzir modificações com 

mais facilidade. 

Para ser mais fácil, pode optar-se por escolher uma personagem antes de começar o 

jogo, para contruir a estória a partir daí.  

Duração: Consoante o tamanho da estória que se pretenda, a atividade pode durar 

uma sessão (50 minutos) ou prolongar-se por mais tempo. 

Objetivos: Pretende-se desenvolver a capacidade de expressão escrita, atentando 

sobretudo à capacidade de ligar ideias, com frases sintaticamente corretas. 

Estratégias: Demonstração, pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

 

A atividade teve a duração de cinco sessões. 

A I. apresenta bastante dificuldade na formulação de ideias na expressão escrita, pelo 

que se foi deparando com algumas dificuldades ao longo da tarefa. 

O facto de ter de introduzir o elemento da categoria que saiu na jogada ao invés da 

categoria que seria mais simples coloca um grande desafio à criança. Foram 

frequentes os bloqueios, em que a I. não verbalizava sequer uma ideia para poder ser 
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discutida e pensada a forma de integrá-la no texto. Assim, o início da atividade teve de 

ter uma estrutura muito dirigida, em que eram feitas perguntas muito concretas à 

criança para despertar-lhe algumas ideias para o texto. 

Na fase de escrita em si, revela alguma fragilidade na ligação das ideias, como no 

caso da repetição do sujeito ou outras palavras. Embora tenha mostrado 

conhecimento de outras formas (usando pronomes, por exemplo), teve sempre de ser 

chamada à atenção pela técnica responsável. Só a pedido é que a I. realiza a revisão. 

Também a dimensão ortográfica esteve muito envolvida em toda a tarefa. Pelo facto 

de escrever a computador, a ortografia foi trabalhada com a ajuda do corretor 

automático do processador de texto. Desta forma, quando a palavra era assinalada a 

vermelho, a criança sabia que tinha de corrigi-la. Nessas correções, a I. revelou 

bastante dificuldade nos casos de leitura. A correção da palavra era feita por tentativa 

e erro, sendo que mesmo assim, precisou da ajuda em várias ocsaiões pois não 

conseguia encontrar o erro. 

Como a atividade se prolongou por várias sessões, foi sempre pedido que a I. relesse 

o texto, para recordarmos o desenrolar da história e para corrigir eventuais erros ou 

repetições de palavras. A maioria das alterações pretenderam que a I. utilizasse 

alguns conetores, como "Então" e "logo que". 

Ao longo das sessões, foi possível ver-se um maior à vontade e autonomia da parte da 

I. Começou a ter mais iniciativa e a idealizar mais depressa a inserção do elemento na 

estória, conseguindo ideias muito interessantes ao longo das suas jogadas. 

 

Criança: I. 

 Nome das 

atividades: 

Regra C e Ç; 

Exercícios: ordenar 
sílabas, legendas e 
adicionar cedilha.  

Datas: 3 e 16 Abril 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade é composta por uma atividade principal de explicitação da 

regra do uso do C e Ç, e de seguida existem três atividades para treinar a 

competência. 

Na tarefa principal, a criança tem de preencher quadrados que se ligam ao C e ao Ç. 

No caso do C, existem três ligações para o som /k/, que a criança tem de preencher 
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com CA, CO e CU, e duas ligações para o som /s/, que a criança tem de preencher 

com CE e CI. No caso do Ç, existem três possibilidades (ÇA, ÇO e ÇU). 

As três atividades consistem em: 

1) Encontrar a palavra ordenando as sílabas; 

2) Legendar as imagens, preenchendo a lacuna com c ou ç; 

3) Recortar as palavras (todas estão escritas com c) e colocar a cedilha onde for 

necessária. Essas palavras são coladas numa folha com duas colunas (c e ç). 

Duração: A tarefa principal dura, aproximadamente, 5 minutos. As restantes 

atividades têm a duração de 10 minutos. 

Objetivos: Memorizar a regra do C e Ç, fixando os casos especiais de leitura CE e CI; 

Aprender a aplicar a regra na escrita. 

Estratégias: Pistas verbais (pistas fonéticas), condução da resposta e feedback. 

 

Relatório 

 

Embora a regra do C já tenha sido trabalhada em tempos anteriores, a I. mostra 

alguma dificuldade em assimilá-la. Assim, considerou-se importante rever a regra e 

praticá-la. 

Na atividade principal, a I. foi questionada acerca do conhecimento da regra. Como se 

mostrou bastante esquecida, foram-lhe dadas várias pistas, mas a criança não reagiu 

positivamente. Então, a técnica responsável apresentou-lhe alguns cartões com 

imagens e palavras que continham o C, para ela ver casos concretos que a ajudassem 

a preencher a ficha da regra. Depois de alguma estimulação e de conduzir um pouco a 

resposta, a I. concretizou a primeira tarefa. 

Na primeira atividade de prática, a I. começou com algumas dificuldades em imaginar 

as possíveis permutações das sílabas. Assim, tornou-se essa tarefa mais concreta, 

recortando três papéis onde se colocaram as sílabas, para ela poder manipular. Tal 

situação repetiu-se sempre que a I. revelava dificuldades. No final, foram recapituladas 

as palavras que a I. formou. 

As restantes duas atividades ficaram para trabalho de casa. Na sua correção, foi 

visível ainda bastante confusão na regra, mesmo com a ajuda da folha da regra. 
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Criança: I. 
 

Nome da atividade: Loto dos sons 

Data: 8 Maio 2012 Idade: 9 

 

Descrição: O loto dos sons é uma atividade muito semelhante ao tradicional jogo do 

loto. Existem cartões (3x) com imagens, cartões com letras (ou conjuntos de letras) e 

peças para cobrir as imagens. O objetivo do jogo é retirar uma letra que está virada ao 

contrário e procurar no seu cartão palavras que comecem, contenham ou acabem (a 

designar antes do jogo qual a regra) com essa letra. Depois, deve dizer qual o som 

que faz na palavra. Se estiver correta, coloca uma peça a tapar a imagem. Pretende-

se conseguir um cartão todo tapado. 

Os cartões têm imagens que começam por todas as letras do alfabeto, à exceção de k 

w y. Os cartões das letras têm as letras do alfabeto à exceção das letras referidas 

anteriormente. Possui, ainda, os dígrafos ch, nh, lh e os ditongos. 

É importante não esquecer que a palavra tem de escrever-se com aquela letra, pelo 

que não se poderá tapar a imagem xilofone se sair o dígrafo ch, e no caso de algumas 

letras, como no caso do s, pode produzir três sons. Desta forma, trabalha-se o 

princípio alfabético e a componente ortográfica. 

Duração: 10 minutos. 

Objetivos: Pretende-se desenvolver o conhecimento do princípio alfabético e 

melhorar o conhecimento da ortografia das palavras trabalhadas.  

Estratégias: Pistas fonéticas, demonstração e feedback. 

 

 Relatório 

O caráter lúdico da atividade entusiasmou a I., tendo mantido uma boa participação e 

atenção durante todo o jogo. 

A criança teve um ótimo desempenho no jogo, tendo estado atenta às imagens que 

possuía nos cartões e tendo feito correspondências corretas entre as letras que 

saíram e as imagens do seu cartão. 

Também não teve dificuldade em identificar o som produzido dentro da palavra, o que 

revelou um bom conhecimento do princípio alfabético. 
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Criança: I. 

 Nome das 

atividades: 

Regra G/GU; 

Ficha G/GU - 
lacunas 

Data: 14 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Esta proposta divide-se em duas partes fundamentais: explicitação da 

regra G/GU e treino da regra. 

No primeiro caso, é apresentada uma ficha à criança com dois quadrados: um 

corresponde ao som /g/ do G e o outro corresponde ao som /j/ do G. São dadas à 

criança bolinhas com as combinações GA, GUE, GUI, GO, GU, GE e GI e imagens 

que representam palavras para cada um dos casos (gato, guelra, guizo, agulha, gelo e 

girassol). A criança tem de colocar as bolinhas no respetivo quadrado e, 

seguidamente, associar uma imagem a cada uma das bolinhas. 

Na segunda atividade, pretende-se pôr em prática a regra, através do preenchimento 

de lacunas de palavras cuja imagem está por cima. 

Duração: A primeira dura 10 minutos e a segunda dura 15 minutos 

Objetivos: Explicitar a regra do G/GU e aplicação da regra na escrita, através do 

completamento de palavras. 

Estratégias: Demonstração, pistas verbais, pistas visuais e feedback. 

 

Relatório 

A criança revelou uma dificuldade muito marcada em ambas as tarefas. Para além de 

não ter a regra memorizada, mostrou um certo bloqueio quanto a estratégias. Embora 

lhe fossem dadas muitas pistas verbais, para facilitar a colocação das imagens nas 

bolinhas, a criança continuou a ter imensa dificuldade em dizer qual o som que o G 

tomava em cada situação. 

Na tarefa de completamento de palavras, a criança não revelou tanta dificuldade. Leva 

a crer que muitas palavras apresentadas estejam memorizadas, pelo que a criança 

não precisa de apelar à conversão fonema-grafema. Nos casos em que tal 
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competência era necessária, a I. mostrou ter dificuldade em relembrar casos que a 

pudessem ajudar, assim como interpretar a regra através da folha onde ela estava.  

Assim, seria melhor para a I. diminuir o número de casos a memorizar, começando 

com os casos mais simples: ga, go e gu. 

 

Criança: I. 

 
Nome da atividade: 

Regra M (antes de 
P e B) - colagens; 

Exercício regra M 
(PowerPoint). 

Data: 28 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Atividade: Esta atividade é constituída por duas partes: uma primeira parte de ensino 

explícito da regra do uso do M antes das letras p e b e uma segunda parte de posta 

em prática. 

Na primeira atividade, será usada uma mnemónica, que neste caso corresponde a 

uma estratégia de memorização das palavras MÃE-PAI-BEBÉ. As imagens serão 

coladas no caderno para que a menina possa, sempre que precise, revê-las. Depois 

de a criança memorizar a regra do uso do M, realizará a atividade em Powerpoint, que 

é composta por 25 palavras que estão escritas com M e com N. A criança terá de 

identificar qual a ortografia correta fazendo referência à regra e escolher. O sinal de 

certo apenas aparecerá se for clicado o retângulo com a palavra bem escrita. Caso 

contrário, não aparece nada. O objetivo da tarefa é a criança acertar o maior número 

possível.de palavras. 

Duração: 20 minutos 

Objetivos: Memorização da estratégia do uso do M antes de P e B e promoção da 

aplicação da regra na escrita (componente ortográfica). 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 
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Relatório 

A I. manteve-se atenta aquando da explicação da regra do uso do M (antes de P e B). 

Embora esta regra já tenha sido trabalhada anteriormente, face às suas dificuldades 

aquando da produção escrita, foi necessário reavivar o conhecimento. 

Aquando da passagem para a tarefa em powerpoint, a I. revelou alguma dificuldade 

em rechamar a regra. Embora fosse várias vezes solicitada a dizer a regra antes de 

responder, a menina frequentemente escolhia a sua resposta (por vezes errada) e só 

depois de interrogada é que associava a regra. Face a isto, foi-lhe permitida a 

presença da folha com as colagens das três letras perto dela, na secretária do lado. 

Assim, e face à frustração que estava a dar sinais, a criança retomou a atividade com 

mais entusiasmo e foi olhando para a regra. Depois de algum tempo, verificou-se que 

já conseguia reter a regra, pelo que conseguiu responder acertadamente sem recorrer 

à folha.  

Embora a tarefa tenha sido bem sucedida, é importante que sejam feitas mais 

atividades, com prática diversificada, como a expressão escrita, de palavras que 

coloquem a criança face à dúvida, pois só assim se perceberá se a regra ficou 

interiorizada (ao invés de ficar na memória de trabalho, como pode ter acontecido na 

sessão).  

 

PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  JJ..  

Criança: J. 
 

Nome da atividade: An, en, in, on, un 

Data: 20 Janeiro 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade consiste em virar os cartões com palavras com os dígrafos 

vocálicos an/am, en/em, in/im, on/om, un/um, que se encontram virados ao contrário 

na mesa. Todas as palavras escritas possuem um dos conjuntos a trabalhar, no 

entanto, alguns desses conjuntos produzem o som em questão, como em mundo e 

noutros casos, apenas se encontra visualmente, como em universidade. A criança tem 

de ter em atenção o som produzido para decidir se a palavra contem o som ou não e 

colocá-la num folha que está dividida em cinco partes, debaixo do respetivo dígrafo. 
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No final, pede-se à criança para ler todas as palavras que encontrou com "an", todas 

as palavras que encontrou com "en", e assim sucessivamente. 

Como a atividade tem um grau de dificuldade bastante elevado, foi introduzida uma 

atividade prévia para relembrar os sons em questão. É composta por cartões que têm 

uma palavra e uma imagem alusiva aos dígrafos. Esses cartões são lidos em conjunto 

com a criança e permitem que, na atividade principal, os reveja para comparar o som 

da palavra que lhe saiu e os sons dos cartões. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Pretende-se que a criança seja capaz de realizar a discriminação auditiva 

dos dígrafos, determinando se contem ou não o dígrafo e, em caso afirmativo, diga 

qual é. 

Estratégias: Pistas fonéticas e feedback. 

 

Relatório 

Os dígrafos em questão constituem uma grande dificuldade do J.  

Na leitura dos cartões com imagens iniciais, a criança necessitou de bastante ajuda na 

descodificação das palavras. Embora possuísse as imagens no sentido de facilitar a 

descodificação, a criança não tirou, por si, partido delas. Foi-lhe sugerido que 

prestasse atenção à imagem e foi-lhe prestada alguma ajuda com pistas fonéticas. 

Os cartões foram deixados na mesa, de forma a que a criança pudesse auxiliar-se 

neles. 

Embora se pretendesse que a criança fosse capaz de discriminar a presença do an, 

en, etc., as suas limitações na descodificação da palavras comprometeram a tarefa. 

Assim, a criança passou a utilizar a pista visual para decidir se o som estava presente, 

mas acabou por cometer erros, visto todas as palavras terem, na sua ortografia, os 

conjuntos de letras em questão. 

Assim, depois de ajudar o J. na descodificação, era-lhe lida a palavra pela técnica, 

para permitir-lhe concentrar-se na questão fonética. 

Mesmo com as ajudas, a criança revelou que ainda não está preparada para abordar o 

tema da forma como lhe foi apresentado. 
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Seria melhor repartir a competência por cada unidade e, apenas depois de todas 

estarem bem treinadas, se poderia juntar e averiguar a diferenciação entre umas 

unidades e outras, que são muito parecidas foneticamente.  

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: Livro das frases 

Data: 10 Fevereiro 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: É apresentado um "livro" que no seu interior contem vários cartões 

(agarrados com velcro para permitir serem retirados) com imagens de sujeitos e 

espaços, e outros com verbos e adjetivos. 

A criança tem de retirar elementos do livro e colocá-los numa sequência na mesa. 

Depois, tem de formar, oralmente, uma frase que os ligue e escrevê-la. Caso esteja a 

usar poucos elementos, deve ser incentivada a acrescentar mais elementos para 

formar frases mais ricas. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Pretende-se desenvolver a capacidade de expressão escrita, através da 

combinação de alguns elementos (sujeito, espaço, verbo e adjetivo) para formar 

frases. Espera-se que o J. produza, pelo menos, 3 frases com 3 ou mais elementos. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

 

O J. mostrou desde logo uma grande vontade de escolher muitos elementos e de 

produzir frases compridas, com três ou quatro elementos. Vai escolhendo a 

personagem, espaço, etc, contudo parece não preocupar-se com a forma como vai 

ligar os elementos, o que demonstra falta de estratégia de idealização da frase. Neste 

sentido, produziu frases como "O cão vai passear para o avião". Depois de 

questionado se não existiria um sítio melhor para onde o cão poderia ir passear, 

escolheu "O cão vai passear para a praia". 

As frases que surgiram a partir daí foram mais idealizadas, pelo que os elementos que 

as componham estavam em mais sintonia. No entanto, o J. escolheu sempre os 

verbos no infinitivo, acrescentando o "vai" antes, pelo que lhe foi pedido que 
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conjugasse os verbos. Nessa fase, surgiram dúvidas quanto à terminação da palavra 

em -am ou -ão. A técnica responsável sugeriu-lhe que atentasse à sílaba tónica. A 

partir de então, o J. conseguiu, sozinho, identificar corretamente outros casos, como 

em "foram" e "avião". 

Entusiasmado com a atividade, na última frase que tinha de criar, a criança pediu para 

elaborar uma frase maior, de onde surgiu "As irmãs descobriram no parque um 

tesouro e foram para casa". 

Ao nível da escrita, foram dadas algumas pistas verbais nos casos de dúvida. 

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: Frase saltitona 

Data: 7 Fevereiro 2012 Idade: 9 

    

Descrição: A atividade é composta por quatro tiras largas que contêm quatro 

quadrados. Cada quadrado tem uma cor e corresponde a um elemento da frase: o 

quadrado azul representa o complemento circunstancial de tempo, o quadrado verde 

representa o sujeito, o amarelo representa o verbo e o vermelho representa o espaço.  

Os cartões que vão ser colados (com velcro) nas faixas possuem as cores do 

respetivo elemento que representam. No caso do sujeito e do espaço, são cartões 

com imagens, enquanto que nos restantes casos se encontram palavras. 

Pode realizar-se a atividade de forma a que a criança crie uma frase para cada faixa 

ou pegue na mesma frase e vá trocando os elementos consoante a faixa. As quatro 

faixas às cores diferem na posição das cores, para permitir à criança experienciar as 

várias posições que os elementos podem tomar na frase. No fim de construir a frase, a 

criança tem de a escrever. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Pretende-se treinar a dimensão sintática da expressão escrita, através do 

conhecimento das várias hipóteses de formar frases (ordem dos elementos da frase). 

Pretende-se que a criança verbalize corretamente pelo menos 4 frases com os 4 

elementos. 

Estratégias: Pistas verbais (gramaticais) e feedback. 
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Relatório 

Esta atividade, pelas pistas visuais que fornece através da cor nos quadrados das 

faixas e nos elementos a colocar, não constitui uma tarefa com elevada dificuldade. 

Desta forma, o J. não teve dificuldade em colocar os elementos na correta posição na 

faixa. Na escolha dos elementos, tentou escolher elementos que fizessem algum 

sentido juntos, como na concordância do verbo com o espaço (por exemplo, no caso 

de nadar, escolheu o espaço piscina). 

Na expressão escrita, as pequenas dúvidas ortográficas que surgiram foram resolvidas 

com o uso de estratégias, como a divisão silábicas, ou a condução da resposta por 

parte da técnica. 

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: "O Gato Migalhas" 

Data: 23 Março 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade proposta tem o formato do Jogo da Glória. É constituída por 

um texto simples de 6 frases, e de cartões com perguntas e tarefas sobre o texto.  

Pretende-se que a criança leia o texto em voz alta e de seguida o esconda. Na mesa, 

está um cartão com as regras, que são: 

 - Avançar 1 casa se acertar na resposta; 

 - Ficar na mesma casa caso acerte, mas tenha de consultar o texto; 

 - Recuar 1 casa se errar a resposta. 

A criança vai avançando no jogo consoante acertar ou errar.  

As questões variam entre perguntas de resposta direta "De que cor é a alcatifa do 

quarto do Miguel", questões de resposta mais extensa "Conta a história por palavras 

tuas", questões que envolvem criatividade "Dá outro título ao texto" e "Encontra outra 

solução para o problema do Miguel", questões de escolha múltipla, questões para 

preencher lacunas e questões com gramática.  

Duração: 30 minutos 

 

Objetivos: O objetivo geral desta atividade é desenvolver a capacidade de 

interpretação do texto. Mais especificamente, pretende-se que a criança leia um texto 
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(que está de acordo com o seu nível de leitura) e responda a várias perguntas de 

interpretação, se possível sem consultá-lo. Pretende-se que a criança consiga 

completar o jogo da Glória com 10 cartões. 

Estratégias: Feedback. 

 

Relatório 

O J. manteve-se motivado durante a tarefa. Conseguiu uma boa leitura, com uma 

descodificação que não necessitou de muita intervenção por parte da técnica. Embora 

ainda tenha alguma dificuldade em alguns casos especiais de leitura, o resultado foi 

bom. 

Quanto às questões de interpretação, respondeu a todas de forma correta, à exceção 

de uma questão acerca de um cor que aparecia no texto, o bege, que a criança 

embora tenha descodficado corretamente, mostrou não ter percebido o seu 

significado. Apenas voltou ao texto nesta questão. As restantes concretizaram-se com 

naturalidade. O desempenho da criança mostrou que se empenhou e que, apesar de a 

leitura ainda ser muito disfluente, mostrou um bom conhecimento do conteúdo, tendo 

acabado o jogo com apenas seis cartões. 

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: Pares mínimos P/T 

Data: 20 Abril 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade de discriminação P/T consiste num conjunto de imagens que 

representam pares mínimos de palavras. São conjuntos de palavras que diferem 

apenas nas letras que se pretende trabalhar, como nos casos PALA-TALA, TINTO-

PINTO e PRAÇA-TRAÇA. 

É apresentado à criança o par de imagens que ela terá de identificar, dizendo do que 

se trata. Depois, coloca cada uma na respetiva coluna do P ou do T. A colocação das 

imagens pode ser feita numa folha de papel simples com a divisão ao meio para P e T. 

Para poder separar corretamente as imagens, a criança tem de discriminar o som. 

Para a discriminação, pode usar algumas estratégias que conheça, como a posição da 
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boca para fazer o P - apenas com os lábios - e o T - a língua em contacto com os 

dentes. 

Duração: 15 minutos 

Objetivos: Desenvolver a discriminação do P e do T, através da consciência 

fonológica. Espera-se que a criança consiga discriminar pelo menos 6 dos 8 pares. 

Estratégias: Pistas verbais (fonéticas) e feedback. 

 

Relatório 

O J. mostrou-se motivado para a atividade, o que se veio a refletir no seu bom 

desempenho. Embora a rechamada de palavras seja um domínio onde apresenta 

alguma dificuldade, conseguiu encontrar uma estratégia para ajudá-lo a superar a sua 

dificuldade: ao identificar uma palavra, percebeu que a outra palavra seria igual, 

mudando apenas a primeira letra. Desta forma, realizou a tarefa através de uma 

habilidade da consciência fonémica, manipulando os fonemas. Por exemplo, no caso 

do par de imagens representativas do par PALCO-TALCO, a criança identificou 

facilmente a palavras PALCO. Para a imagem alusiva ao pó de TALCO, começou a 

pensar em voz alta como ficava substituindo o fonema /p/ por /t/ e encontrou a palavra 

TALCO. A memória de trabalho esteve aqui presente, pois foi preciso reter por 

instantes o "ALCO" na cabeça após eliminar o P, até o substituir pelo T. 

O menino conseguiu, por si, encontrar uma boa estratégia para combater uma 

dificuldade. Apoiando-se nessa estratégia sempre que tinha dificuldade, conseguiu 

concluir a tarefa com sucesso, discriminando corretamente os oito pares mínimos de 

palavras. 

 

Criança: J. 

 Nome das 

atividades: 

Ficha Pontuação; 

Texto "Leontina" 

Data: 27 Abril 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Esta atividade é composta por duas partes: Numa primeira parte, 

pretende-se que seja feita uma revisão acerca da pontuação para que, numa segunda 

parte, sejam colocados sinais de pontuação num texto. 
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A primeira atividade tem por objetivo rever os principais sinais de pontuação. Existe 

uma tabela com as colunas Símbolo, Nome, Quando se usa e Exemplo. São dados à 

criança cartões para colocar na primeira e segunda colunas. Por exemplo, há um 

cartão com o símbolo "?" e o seu correspondente "Ponto de interrogação": A atividade 

foi desenhada para 9 sinais de pontuação, mas apenas 5 serão usados na primeira 

fase. Os 5 sinais escolhidos para a primeira abordagem à atividade foram o ponto 

final, a vírgula, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos e o 

travessão. A criança terá, então, de colocar o símbolo e o nome, e posteriormente 

escrever quando se usa o sinal e dar um exemplo de um caso em que se utilize esse 

sinal.  

Na segunda atividade, foi escolhido um texto de acordo com o nível de leitura da 

criança (2º ano de escolaridade). O texto foi retirado de um exame intermédio de 

Língua Portuguesa do GAVE. Nesta tarefa, a criança tem de ler as frases e, através 

das pistas do texto, escolher um dos três sinais de pontuação que lhe são dados para 

cada quadrado a preencher. Os sinais para esta atividade são o ponto final, a vírgula e 

os dois pontos. 

Duração: Cada atividade durará 15 minutos. 

Objetivos: Promover o conhecimento e correto uso dos sinais de pontuação. Mais 

especificamente, pretende-se que a criança seja capaz de preencher corretamente um 

espaço no início/final da frase com o ponto final, vírgula e dois pontos. Espera-se que 

o menino tenha sucesso em pelo menos 3 dos 5 espaços a completar. 

Estratégias: Pistas verbais, feedback. 

 

Relatório 

Face às dificuldades de memória que a criança possui, fez sentido ligar as duas 

atividades. Desta forma, o J. pôde relembrar as regras de utilização para obter mais 

sucesso na tarefa seguinte, que implicava essa habilidade, entre outras, para 

completar o texto.  

Na primeira atividade, foi perguntado à criança se sabia o que era a pontuação. 

Embora um pouco confuso, e começando por dizer "Não me lembro", depois de lhe 

serem mostrados os cartões com os sinais, mostrou-se motivado e começou a pegar 

em alguns cartões tentando dizer o nome dos sinais. Pelas dificuldades de articulação 

que a criança possui, foi-lhe dada ajuda para a rechamada dos nomes. De seguida, 
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foi-lhe explicado o objetivo da atividade. O J. entendeu o que se pretendia e iniciou, 

então, a colocação dos sinais. Colocou sem dificuldade os sinais e os respetivos 

nomes. Apenas o travessão lhe levantou algumas dúvidas. Para além de não 

conhecer o nome, confundiu-o com o sinal usado na translineação e, posteriormente, 

teve alguma dificuldade em perceber que serve para iniciar uma frase, tendo-lhe 

atribuída a função de "iniciar frases depois dos parágrafos". Para ajudá-lo, a técnica 

responsável abriu o seu livro de língua portuguesa e mostrou-lhe um texto onde se 

usava o travessão. 

Na leitura dos cartões para a sua colocação, precisou de ajuda para ler algumas 

palavras, como interrogação e exclamação. No momento de verbalizar qual a 

finalidade (quando se usa) dos sinais, o J. teve um desempenho muito bom. 

Conseguiu dizer, embora com algumas limitações ao nível do vocabulário, a utilidade 

de todos os sinais. No caso da vírgula, referiu que a sua utilidade era igual à do ponto 

final, tendo-lhe sido dito que havia uma diferença quanto ao tempo da pausa, que ele 

identificou de imediato como sendo menor que a do ponto final. No momento da 

escrita da finalidade, foi fazendo perguntas acerca da ortografia de algumas palavras, 

como por exemplo para "pergunta" e "antes".  

Quanto à apresentação dos exemplos, e devido à dimensão da letra do menino que 

ocupou o espaço reservado para o exemplo, foi-lhe apenas pedido que dissesse uma 

frase em vez de a escrever. O J. conseguiu com facilidade referir um exemplo para 

cada sinal. 

Na segunda atividade, a criança mostrou alguma hesitação na escolha entre o ponto 

final e a vírgula. Para ajudá-lo, foi-lhe perguntado "Se fosse um ponto final, o que tinha 

de vir a seguir?". Apercebendo-se que as maiúsculas são colocadas após pontos 

finais, conseguiu ir lendo o texto e colocando os pontos e vírgulas. No momento de 

colocar os dois pontos, teve alguma hesitação, pois o formato do texto não 

correspondia ao tradicional formato com as falas no parágrafo abaixo. Estando o texto 

todo corrido, o menino colocou uma vírgula no lugar dos dois pontos. Foi-lhe dada 

ajuda nessa situação, tendo o resto da atividade sido completado com êxito. 

A atividade teve a duração planeada e o desempenho da criança mostrou um bom 

nível de empenho na tarefa, tendo sido cumprido os objetivos pensados para esta fase 

da abordagem à pontuação.  
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Criança: J. 
 

Nome da atividade: Ficha P/T 

Data: 2 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Esta atividade consiste na realização de uma ficha com três partes 

fundamentais. Na primeira parte, pretende-se que a criança, em conjunto com a 

técnica, identifique as diferenças da produção do P e do T. Para o P, utilizou-se o 

símbolo da boca fechada, representando o uso dos lábios. Para o T, usa-se os lábios 

e a língua. Esta distinção por ajudá-lo, em futuras dúvidas que tenha, pronunciando a 

palavra e vendo que partes da boca estão envolvidas. 

Depois, é-lhe dado o exemplo do pau torto, pois através da utilização desta imagem, 

poderá comparar se o som que pretende fazer se assemelha ao som de PAU (e nesse 

caso seria um P) ou se se assemelha ao som de TORTO (e usaria um T). De seguida, 

a criança tem de encontrar quatro palavras para P e T, podendo sempre recordar o 

som que procura olhando para o pau torto. 

No final, pretende-se que o conhecimento das letras, depois de passar pelas palavras, 

se integre na função global de um texto, através de frases. Valendo-se das palavras 

que estão por baixo do texto a complementar, a criança deverá conseguir usar 

estratégias de correspondência de género e número (trabalhando a expressão 

escrita), através de palavras começadas por P ou T. 

Duração: 20 minutos. 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de discriminação dos sons /p/ e /t/. Mais 

especificamente, pretende-se que domine estratégias que ajudem na discriminação 

das letras em questão (mnemónica Pau Torto ou atenção às partes da boca 

envolvidas na produção do som). Pretende-se que encontre pelo menos 3 palavras 

para cada letra em questão e que, sem ajuda, acerte pelo menos 5 das 11 lacunas. 

 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

A atividade acabou por ter uma duração significativamente superior ao esperado. Na 

primeira parte, o J. teve um bom nível de atenção e empenho. Conseguiu identificar 

sozinho o porquê de cada imagem associada às letras e reproduziu cada um dos sons 
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para exemplificar o uso dos lábios (no caso do P) e da língua contra os dentes (no 

caso do T).  

A sua dificuldade residiu, a seguir, na procura de palavras que começassem com cada 

uma das letras. A estratégia que adotou foi ir repetindo sucessivamente o som da letra 

e tentar lembrar-se de uma palavra que começasse com esse som. As palavras que 

encontrou, depois de bastante tempo, foram palavras muito simples, como pai. O 

mesmo se sucedeu no caso de palavras com t. Face à dificuldade, a criança pareceu 

desmotivar um pouco, pelo que a técnica tentou encorajá-lo, dando-lhe a seguinte 

estratégia "Talvez seja mais fácil se pensares nas vogais que vêm a seguir ao P, como 

PA... e com PO...". Com esta ajuda que poderia representar, em muitos casos, a 

sílaba inicial da palavra, o menino voltou a estar concentrado na tarefa. Quando 

chegou a vez do T, teve de lhe ser redita a estratégia, para que conseguisse encontrar 

mais algumas palavras. Olhando para o seu desempenho, percebe-se que o J. não 

conseguiu diversificar a sua estratégia face ao insucesso. 

No preechimento de lacunas, o menino teve um desempenho médio. Face à 

dificuldade em iniciar a tarefa, foi-lhe dada a estratégia de experimentar todas as 

palavras para aquela lacuna. Na fase de experimentação, e com alguma mediação, 

conseguiu identificar o porquê de algumas palavras não fazerem sentido naquele 

espaço, através da concordância de género e número, ou pela simples análise da 

frase em termos de significado. 

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: Ficha Locuções 

Data: 
4 Maio 2012 
(Atividade 1) 

Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade consiste numa ficha com um exercício de preenchimento de 

lacunas. As palavras a colocar nessas lacunas encontram-se na margem do lado 

direito e correspondem a locuções. O número de locuções e lacunas é o mesmo. 

Duração: 15 minutos 

Objetivo: Melhorar a sua construção frásica oral (que terá influência na sua expressão 

escrita), através da correta utilização de locuções de forma a que duas ideias se 
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liguem com sentido. Pretende-se que a criança coloque pelo menos 4 das 10 formas 

apresentadas, sem ajuda. 

Estratégias: Condução da resposta, pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

Face às suas dificuldades de expressão, já era de esperar que a criança tivesse 

alguma dificuldade na escolha de locuções que ligassem corretamente duas ideias. 

Primeiramente, começou-se por analisar cada locução, para identificar se existia 

alguma que não pertencia ao vocabulário da criança. Assim, verificou-se que não 

entendia perfeitamente o significado de "no entanto". Foi-lhe explicado (e escrito na 

folha) que tem o mesmo valor que "mas". 

Depois, iniciou-se a leitura das frases. A criança optou por ir fazendo as frases pelas 

ordem que apareciam, mas revelou ausência de estratégias face à adversidade. Como 

leu a frase e não conseguiu, à partida, pensar na locução correspondente, ficou um 

pouco aflito. Foi-lhe então sugerido que experimentasse cada uma das locuções para 

ver o que "fica bem". Esta instrução teve de ser repetida mais do que uma vez ao 

longo da tarefa, face aos "bloqueios" do J. face à dificuldade. Depois de algumas 

vezes, em vez de ser repetida a estratégia, converteu-se a ajuda numa questão como 

"Não sabes qual é? Então que podes fazer?", para que tomasse a iniciativa de 

experimentar cada uma das palavras da margem. Muitas vezes, também 

experimentava locuções que faziam sentido e dizia não fazerem, pelo que era 

necessário questioná-lo para que, com mais calma, relesse a frase com aquela 

conjunção e percebesse se servia. Por vezes, tinha de ser a técnica a ler a frase, para 

que ele pudesse ouvir outra pessoa a falar, sendo mais fácil para ele atender ao 

sentido da frase. Uma outra estratégia usada foi analisar se as ideias eram contrárias 

ou não. No caso de serem contrárias, o J. ficava a saber que tinha de procurar uma 

locução que transmitisse a ideia de oposição.  

O J. revelou uma dificuldade bastante grande na conclusão da tarefa, mesmo com 

pistas verbais dadas pela técnica. Desta forma, seria importante que, numa próxima 

atividade, seja reduzido o número de locuções, tentando evitar as menos comuns na 

linguagem oral, como "Contudo", numa fase mais inicial. 
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Criança: J. 
 

Nome da atividade: Sinónimos 

Data: 
4 Maio 2012 

(Atividade 2) 
Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade é composta por oito cartões com frases simples. Pretende-se 

que a criança vá virando cada um deles (encontram-se espalhados na mesa) e 

substitua as palavras terminei, consertá-lo, falar, magoaram-se, rápido, prudente, 

fatigado e distante, valendo-se do contexto da frase.  

Deverá também reescrever as frases com a nova palavra que encontrou. 

Duração: 10 minutos 

Objetivo: Promover o uso de vocabulário mais diversificado e desenvolver a 

capacidade de perceber conceitos através do contexto. Pretende-se que a criança 

encontre pelo menos 5 dos 8 sinónimos pretendidos. 

Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

O trabalho com o vocabulário representa uma área importante da intervenção com o 

J., pois pretende-se facilitar a sua capacidade de expressão oral e, 

consequentemente, escrita. Esta capacidade ser-lhe-á útil, por exemplo, no caso das 

composições, evitando a repetição da mesma palavra. Assim, e embora não seja das 

suas tarefas preferidas, o caráter mais lúdico da tarefa ajudou a motivar a criança para 

a sua realização. Os graus de dificuldade das palavras a substituir por sinónimos não 

é o mesmo, pois pretende-se que a criança se depare com um nível de dificuldade não 

demasiado exigente (para não se sentir frustrado), nem demasiado fácil (para não 

desmotivar face à não existência de "desafio").  

Nem todas as palavras lhe eram familiares, pelo que houve casos em que as ajudas 

tiveram de ser mais significativas. Por exemplo, no caso da palavra consertá-lo, foram 

fornecidas (ou evidenciadas) as pistas contextuais. Visto esta capacidade ser 

importante para ele, na medida em que lhe permite, noutros casos semelhantes, 

conseguir retirar proveito das restantes pistas da frases, a técnica questionou-o com 
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"Diz na frase que o Manuel levou o carro ao mecânico. Porque é que se leva o carro 

ao mecânico?". O mesmo se sucedeu com a palavra prudente. 

Nos restantes casos, o J. conseguiu encontrar um sinónimo para cada palavra, sem 

que fosse necessária mediação por parte da técnica. A tarefa de escrita da frase com 

a nova palavra não pôde ser realizada por falta de tempo. 

 

Criança: J. 

 
Nome da atividade: Pontuação 

(powerPoint) 

Data: 9 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Descrição: Trata-se de um powerpoint composto por três momentos. No primeiro 

momento, são revistos os sinais de pontuação, nomeadamente a nomenclatura. A 

criança tem de ler qual o sinal pedido e escolher com o retângulo correspondente. 

Com o clique, o quadrado correto é evidenciado (aumenta de tamanho). No segundo 

momento, a criança tem de escolher a pontuação adequada a cada caso apresentado, 

tendo em conta a leitura efetuada pela técnica. Numa terceira frase encontra-se um 

texto construído pela técnica, que a criança vai ter de ler, alternadamente com a esta, 

tentando que a leitura seja expressiva, respeitando as pausas e a entoação. 

Duração: 30 minutos 

Objetivo: Pretende-se melhorar o conhecimento da pontuação e desenvolver a 

capacidade de ler expressivamente (com entoação). Pretende-se que a criança acerte 

em todas as nomenclaturas da pontuação e que faça pausas, pelo menos, em todos 

os pontos finais do texto. 

Estratégias: Pistas verbais, feedback e demonstração. 

 

Relatório 

Nesta fase, o J. mostrou já um bom domínio dos nomes dos sinais de pontuação. 

Embora, pelas suas dificuldades articulatórias, tenham dificuldades acentuadas na 

dicção das palavras exclamação e interrogação, conhece o seu significado assim 

como dos restantes sinais. Assim, teve muito sucesso nesta primeira fase. Na fase 

seguinte, a criança conseguiu igualmente uma ótima prestação, mantendo-se 
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concentrado e empenhado. Em alguns casos, pediu à técnica para repetir a leitura, de 

forma a ter a certeza da sua resposta.  

Na última fase, que geralmente é mais complicada pois os focos da leitura não 

passam, muitas vezes, pelo respeito da pontuação, o J. surpreendeu as técnicas pela 

positiva. Embora tenha alguma relutância na leitura de textos grandes, o facto de ser 

uma leitura repartida animou-o. Face à leitura expressiva que a técnica ia fazendo, o J. 

respondeu muito bem, marcando as pausas e a entoação necessária no ponto de 

exclamação.  

Embora seja de esperar que as próximas leituras efetuadas, noutros contextos, não 

tenham a mesma expressividade, foi importante a criança ter mostrado que conhece a 

pontuação e consegue respeitá-la, quando o foco da atenção vai nesse sentido. É 

importante ir reforçando este trabalho nas próximas leituras, para que a 

expressividade dada às frases contribua para uma melhor compreensão global do 

texto.  

 

Criança: J. 

 
Nome da atividade: 

Ficha interpretação 
"Uma tarde muito 

divertida" 

Data: 18 Maio 2012 Idade: 9 

 

 

Visto ter sido aproveitado o texto da sessão do dia 9 de Maio, a atividadeserve para o 

João treinar a interpretação da informação lida. 

Descrição: A ficha de interpretação refere-se ao texto "Uma tarde muito divertida", do 

PowerPoint da sessão anterior e baseia-se em algumas linhas do programa "Reading 

Naturally", valendo-se de perguntas do tipo literal, de opinião e inferencial. 

Existem ainda duas questões ligadas à gramática, com os grupos de frases e os 

formas e género. 

Duração: 30 minutos 

Objetivos: Pretende-se desenvolver a capacidade de interpretação do texto, através 

do treino a respostas do tipo direto, de opinião e inferencial. Espera-se que a criança 

responda corretamente a, pelo menos 5 das 7 questões, sem ajuda. 
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Estratégias: Pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

O J. já está familiarizado com o texto, pois já o leu três vezes. Assim, é uma boa 

opção fazer-se valer do seu à vontade para analisar a sua prestação na leitura 

(velocidade e descodificação) e, posteriormente, verificar se a informação fica retida 

na memória. 

A sua leitura foi bastante boa. Embora apresente algumas dificuldades de 

descodificação, trocando pontualmente P/T ou D/B, realizou algumas paragens devido 

a hesitações, como em "boa noite", repetindo as palavras três vezes. 

Nas perguntas de interpretação, esteve razoável. Embora ficasse relutante quanto a 

ter de escrever respostas "completas", como lhe é exigido na escola, conseguiu 

chegar sem dificuldade à resposta, o que prova uma boa retenção da informação na 

memória. Quanto à pergunta de escolha múltipla, onde tinha de escolher a ideia 

principal, escolheu a resposta correta e apresentou uma boa justificação da sua 

opção. De três hipóteses, uma rejeitava-se facilmente, enquanto as restantes duas 

levantariam algumas dúvidas por serem bastante semelhantes.  

Na pergunta de opinião, a criança deu sinais de confusão. Embora tivesse explicado 

oralmente a resposta à questão, mostra alguma dificuldade em passar a ideia para o 

formato escrito. Aí, a técnica teve de ajudá-lo a formular a resposta com as palavras 

que ele mesmo tinha usado. 

Na questão que supunha uma inferência, o menino respondeu impulsivamente. Assim, 

foi-lhe dito que relesse no texto uma frase (que era uma frase chave para se fazer a 

inferência), pelo que entusiasmadamente reformulou a sua resposta e justificou com 

uma parte do texto, dizendo que "os meninos são irmãos porque vêm da mesma 

casa". 

Quantos às questões de gramática, o J. mostrou alguma dificuldade em recordar o 

processo de divisão nos grupos nominal, verbal e móvel. Após lhe serem dadas pistas 

acerca do significado dos nomes, como "Verbal vem de v...", ele completava e 

conseguia assim detetar na frase onde se encontrava o verbo. O mesmo processo 

teve de ser feito para os restantes grupos. Também mostrou confusão no tipo das 

palavras (afirmativa e negativa). Para ajudá-lo, foram dados exemplos de frases na 

negativa, como "O menino não come o bolo" e "O menino come o bolo". Conseguiu-
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se, desta forma, que a criança recordasse as formas das frases. Para a distinção 

singular/plural e feminino/masculino, não precisou de ajuda. 

De uma forma geral, o J. trabalhou com empenho, embora não seja do seu especial 

agrado a resolução de fichas de interpretação. Foram também bastante evidentes as 

dificuldades que possui na memorização de termos, como no caso dos grupos, dos 

tipos de frases. Frequentemente, tem de ser relembrado do processo e têm de lhe ser 

dadas pistas e exemplos, conseguindo depois resolver corretamente as questões. 

 

 

Criança: J. 
 

Nome da atividade: Adivinha! 

Datas: 
25 Maio 2012; 

1 Junho 2012 
Idade: 9 

 

 

Descrição: A atividade consiste num conjunto de palavras que se encontram 

agrupados em pares em cartões. No total, existem 12 cartões (24 palavras) que se 

encontram virados para baixo. Pretende-se que, à vez, um elemento retire um cartão e 

dê pistas para que o outro adivinhe as palavras. Depois de adivinhar as duas palavras, 

deverá inventar uma frase que contenha essas duas palavras e escrevê-la. 

As palavras são variadas, podendo representar profissões, objetos, sentimentos, etc.  

Duração: 20 minutos 

 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de produção de frases simples em forma de 

pista, usando estratégias (como a atribuição de categorias) e vocabulário diversificado. 

Pretende-se que a criança tenha sucesso em 5 de 6 tarefas de adivinhar, assim como 

em 5 de 6 tarefas de dar pistas. 

Estratégias: Demonstração e feedback. 

 

Relatório 

O J. manteve-se motivado durante a atividade. Conseguiu facilmente adivinhar as 

palavras através das pistas que a técnica dava. No entanto, chegada a sua vez de 

fazer o outro adivinhar, teve algumas dificuldades. Essas dificuldades deram-se, em 

alguns dos casos, pela dificuldade em reconhecer a palavra, efetuando trocas como 
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"CANTOR" que interpretou como sendo "ATOR". Com a ajuda da técnica responsável 

pelo caso, a descodificação foi facilitada. No entanto, a sua dificuldade em categorizar 

a palavra levou-o, muitas vezes, a dar pistas falsas. Mostrou que não domina a noção 

de "verbo", tendo afirmado, por exemplo, que se não se tratava de um verbo na 

palavra "ler". Embora com estas dificuldades, e muitas vezes instigado pela técnica, foi 

levado a procurar pistas mais diversificadas (propositadamente). Pretendeu-se, assim, 

que o J. fosse capaz de encontrar alternativas à pista inicial que deu. 

Para além das dificuldades salientadas, foi visível o esforço da criança e ainda o facto 

de ter procurado categorizar as palavras (ainda que com dificuldade), mostrou que 

tentou adotar o método que a técnica adotou no início do jogo.  

Conseguiu adivinhar todas as palavras propostas e dar pistas para a técnica adivinhar 

todas as palavras. Embora a técnica já tivesse o conhecimento prévio das palavras às 

quais ele tinha de atribuir sinónimos e pistas, a criança foi levada a dar sempre mais 

do que uma pista e a explicar de forma diferente, pelo que se admite que conseguiu 

fazer adivinhar as seis palavras que lhe competiam. 

 

PPllaanneeaammeennttooss  ee  rreellaattóórriiooss  --  LL..  

Criança: L. 
 

Nome da atividade: Scrabble dos sons 

Data:  27 Janeiro 2012 Idade: 10 

    

Descrição: Existe uma grelha onde vão ser colocadas as palavras, "Grelha dos sons" 

e cartões com as seguintes tarefas do domínio da consciência fonológica: 

Substitui uma sílabas à tua escolha Repete os sons que ouviste 

Rodeia a sílaba tónica Divide em sílabas 

Encontra uma palavra que rime Palavra com mesmo som final 

Quantos sons tem a palavra?; Palavra com mesmo som inicial 

Elimina o primeiro som Elimina o último som 
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O jogo deve ser jogado por, pelo menos, duas pessoas. Um pessoa coloca uma 

palavra na grelha e divide-as nos seus sons e os restantes tiram um cartão à sorte e 

têm de realizar a tarefa que estiver no cartão, relativamente à palavra que o primeiro 

jogador escreveu. De seguida, as funções são trocadas, até que todos escrevam a 

palavra (que tem de ser ligada a uma das letras presentes) e façam as ações dos 

cartões. 

Por exemplo, o jogador 1 escreve a palavra casa e diz /c/ /a/ /z/ /a/. O jogador 2 tira 

um cartão, por exemplo dividir em sílabas, e diz CA-SA. O jogador 3 tira um cartão, 

por exemplo contar os sons da palavra, e diz que são quatro. A seguir, é outra pessoa 

que escreve a palavra na grelha, usando uma das letras que constem na grelha, e 

assim sucessivamente. 

Os cartões encontram-se virados para baixo, para não ser possível escolher a tarefa. 

No final de cada ronda, os cartões são baralhados na mesa. 

Duração: 20 minutos 

Objetivos: Promover a consciência fonológica, nas suas várias vertentes, como a 

divisão e manipulação silábicas, divisão e manipulação fonémicas, entre outros. 

Estratégias: Demonstração, pistas verbais e feedback.  

 

Relatório 

A criança participou com motivação e manteve-se atenta. Teve mais facilidade nas 

tarefas que envolviam as sílabas e mais dificuldade nas tarefas que envolviam os 

fonemas. No entanto, com a ajuda das técnicas, conseguiu corrigir-se. Durante a 

tarefa, foi visível que a L. memorizou algumas situações em que inicialmente errava, 

passando a conseguir uma prestação melhor. 

Esta memorização pode dever-se a dois fatores: a memorização das correções feitas 

pelas técnicas à sua resposta e a memorização dos casos em que tem mais 

dificuldade, como no caso dos dígrafos, em que duas letras formam apenas um som, 

estando atenta à prestação das técnicas, que servem de modelo para a criança. 
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Criança: L. 
 

Nome da atividade: Loto dos sons 

Data: 8 Fevereiro 2012 Idade: 10 

 

Descrição: O loto dos sons é uma atividade muito semelhante ao tradicional jogo do 

loto. Existem cartões (3x) com imagens, cartões com letras (ou conjuntos de letras) e 

peças para cobrir as imagens. O objetivo do jogo é retirar uma letra que está virada ao 

contrário e procurar no seu cartão palavras que comecem, contenham ou acabem (a 

designar antes do jogo qual a regra) com essa letra. Depois, deve dizer qual o som 

que faz na palavra. Se estiver correta, coloca uma peça a tapar a imagem. Pretende-

se conseguir um cartão todo tapado. 

Os cartões têm imagens que começam por todas as letras do alfabeto, à exceção de k 

w y. Os cartões das letras têm as letras do alfabeto à exceção das letras referidas 

anteriormente. Possui, ainda, os dígrafos ch, nh, lh e os ditongos. 

É importante não esquecer que a palavra tem de escrever-se com aquela letra, pelo 

que não se poderá tapar a imagem xilofone se sair o dígrafo ch, e no caso de algumas 

letras, como no caso do s, pode produzir três sons. Desta forma, trabalha-se o 

princípio alfabético e a componente ortográfica. 

Duração: 10 minutos. 

Objetivos: Pretende-se desenvolver o conhecimento do princípio alafabético e 

melhorar o conhecimento da ortografia das palavras trabalhadas.  

Estratégias: Pistas fonéticas, demonstração e feedback. 

 

Relatório 

Começamos por jogar o jogo com a regra "som inicial". 

A L. achou o jogo divertido e mostrou-se empenhada. Conseguiu detetar, sem grandes 

dificuldades, a presença de palavras que começassem com a letra que saiu. Em 

alguns casos, dizia não ter nenhuma imagem para cobrir, quando na realidade tinha. 

Nesse caso, a técnica sugeria que ela procurasse melhor. 

A criança mostrou uma boa capacidade de versatilidade na nomeação das imagens, 

uma vez que nem sempre uma imagem representa apenas uma coisa. No caso de 

unha, optou pela palavra dedo, quando saiu um d. 
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Visto o jogo ser bastante mais lento apenas com a regra da letra inicial, a técnica 

responsável sugeriu que jogássemos com o som intermédio. 

A L. mostrou, uma vez mais, uma boa identificação da presença da letra nas suas 

palavras (imagens) e conseguiu com muito sucesso dizer qual o som que a letra 

produz em cada situação. 

O facto de as técnicas também participarem na atividade permite-lhe uma experiência 

como observadora que é importante na medida em que tem um modelo a seguir. 

De uma forma geral, a L. teve sucesso na atividade. 

 

Criança: L. 
 

Nome da atividade: Dominó dos sons 

Data:  2 Abril 2012 Idade: 10 

    

Descrição: A atividade consiste num jogo de dominó com cartões em forma de 

retângulo divididos em dois. No lado esquerdo estão representados triângulos que 

simbolizam os números de 1 a 6. No lado direito estão imagens. Cada um à vez deve 

jogar uma peça, colocando o número encostado a uma imagem que já tenha sido 

jogada, ou a imagem encostada ao número que foi jogado. Os jogadores têm de dizer 

a palavra em questão e dividi-la por sons ao mesmo tempo que os contam com os 

dedos, ou referindo no final quantos sons tem. 

Por exemplo, o jogador 1 diz "GATO" tem os sons /g/ /á/ /t/ /u/. São 4 sons (e por isso 

joga encostado à peça dos 4 triângulos. O jogador 2 usa os dois triângulos para 

encostar à imagem do pé, que tem os sons /p/ /é/, dizendo-os. 

Duração: 10 minutos. 

Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica, mais propriamente a capacidade de 

síntese fonémica. 

Estratégias: Pistas verbais, demonstração, feedback. 
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Relatório 

A criança aderiu bem à atividade, mostrando-se motivada. Conseguiu colocar 

corretamente as peças do dominó, nomeando os sons. No entanto, ainda é notória 

alguma dificuldade na separação dos sons dos ditongos, como em CADEIRA, /c/ /a/ 

/d/ /a/ /i/ /r/ /a/. Quando tinha dificuldade, a técnica ajudava, mostrando com os dedos 

cada som evidenciando que o ditongo "ei" é composto por dois sons, que são /a/ e /i/. 

O mesmo se passou com outros ditongos, como em camião. De seguida, a criança 

repetia a palavra. Com o sucessivo treino dos casos mais complicados de separação 

fonémica, a criança automatizará o processo. 

A L. teve um bom desempenho, identificando corretamente sete das dez palavras que 

jogou. Também participou, quando solicitada, na verificação das palavras da técnica.  

Em suma, a criança esteve atenta à jogada da parceira, tendo a oportunidade de 

repetir, modificar e comentar o desempenho da mesma, se assim o desejasse ou se 

fosse solicitada a fazê-lo. 

 

Criança: L. 
 

Nome da atividade: Análise da caligrafia 

Data:  2 Maio 2012 Idade: 10 

    

Descrição: Esta atividade é constituída por um "tabuleiro" de análise da caligrafia, 

letras e palavras escritas em linhas próprias para o treino da caligrafia e faixas com 

essas mesmas linhas, para serem escritas palavras nelas. 

Pode ser realizada por uma, duas ou três pessoas. É escolhido, ao acaso, um dos 

papéis para se analisar a caligrafia, que se encontram virados o contrário na mesa. De 

seguida, uma pessoa tem de analisar os pontos positivos, a segunda analisa os 

pontos negativos e a terceira tem de reescrever a palavra/letra corrigindo os aspetos 

negativos. De seguida, as tarefas vão rodando entre as pessoas, para que todas 

experimentem as três vertentes. 

Duração: 20 minutos 

Objetivos: Estimular a análise crítica da caligrafia. Pretende-se que a criança seja 

capaz de apontar aspetos positivos e negativos da caligrafia, assim como melhorá-la. 
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Estratégias: Demonstração, pistas visuais e feedback. 

 

Relatório 

A atividade teve a duração esperada e contou com uma grande colaboração por parte 

da criança. Embora a sua caligrafia tenha vindo a ser trabalhada e seja um dos 

aspetos em que a L. tem alguma dificuldade, esteve muito recetiva à atividade 

apresentada. Ganhou, de imediato, o gosto pela crítica dos aspetos negativos da letra, 

chegando mesmo a ser extremista em relação a alguns defeitos mínimos apontados. 

Embora lhe tivesse sido pedido para se manter razoável e que não se espera uma 

análise milimétrica, a menina deixou-se levar pelo seu entusiasmo e continuou a ser 

muitíssimo rigorosa. Mesmo não sendo a sua vez, pediu várias vezes para ajudar as 

técnicas presentes a escolher os cartões negativos. 

Desta forma, a sua prestação e envolvimento na atividade foi muito positivo.  

A sua principal dificuldade residiu na correção das letras, pois teve dificuldade em 

assumir os limites impostos nas faixas de correção pelas linhas horizontais. Depois de 

algumas tentativas, conseguiu perceber melhor em que espaço teria de posicionar as 

letras, não esquecendo as regras já anteriormente vistas (noutras sessões) de subida 

e descida das mesmas. Conseguiu, sem dúvida, cumprir o objetivo da tarefa. 

 

Criança: L. 
 

Nome da atividade: Letras com taças 

Data:  23 Maio 2012 Idade: 10 

    

Descrição: A ativida "letras com taças" é composta por duas atividades, que 

pretendem a tomada de consciência das letras que são compostas por "taças" 

(possuem uma curva que se assemelha a uma taça). Nas esponjas, estão 

previamente inscritas as taças. A criança tem de completar o resto da letra, colorir a 

parte da taça (com canetas de brilhantes) e assinalar com as tachas onde a letra 

começa e onde a letra acaba. De seguida, tem de descrevê-las (Por exemplo: 

"começa na linha, sobe, depois desce e faz uma curva para a direita...etc), o que 

servirá de ligação à atividade seguinte: de olhos fechados, adivinhar de que letra se 

trata (manipulando as letras em arame). Ao mesmo tempo que vai seguindo as curvas 

do arame, é pedido à criança que verbalize o que está a sentir (Por exemplo: "Tem 
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duas curvas"). Nesta fase, pode-se ajudar a criança colocando a letra na correta 

orientação. 

Duração: 20 minutos 

Objetivos: Desenvolver a tomada de consciência das formas das letras com taças, 

conseguindo verbalizar o processo de desenho de cada uma 

Estratégias: Demonstração, pistas visuais, pistas verbais e feedback. 

 

Relatório 

A L. mostrou-se muito motivada para a atividade, quando reparou que o material 

apresentado era diferente. Com o auxílio de uma folha já usada em sessão que possui 

o alfabeto em correspondência com as formas (laços, taças, etc), a L. foi relembrando 

uma a uma as letras com taças trabalhadas na sessão anterior (Essas letras foram 

escolhidas pela própria criança). À medida que ia dizendo cada letra, completava o 

desenho da taça na esponja. Depois de reunidas as oito letras (a, y, v, u, w, t, i), teve 

então de realçar em cada uma delas onde se encontrava a taça. A criança facilmente 

completou as letras e deu cor às taças. Também não teve dificuldades na colocação 

das tachas no início e fim das letras. Na parte da descrição das letras, foi sugerido na 

hora que, com as esponjas na vertical e viradas para ela, a L. escolheria uma e teria 

de descrevê-la para a técnica responsável adivinhar de que letra se tratava. Embora a 

criança tenha algumas hesitações na descrição das letras (como já foi trabalhado em 

sessões anteriores), ficou entusiasmada pelo cariz lúdico e empenhou-se. O seu 

desempenho foi bastante bom. Por vezes, eram dadas algumas pistas ou colocadas 

algumas perguntas como "Para que lado está a curvar?" de forma a enriquecer a sua 

descrição.  

Na tarefa de adivinhar de que letra se tratava, através do toque, a menina foi 

verbalizando, a pedido, alguns aspetos fulcrais da letra, como "Tem um laço em baixo 

então é o y!", mostrando um bom domínio da forma e orientação da letra. Tal sucedeu-

se em todos os casos, obtendo muito sucesso na tarefa. 

 

 


