
Consciência Fonológica 

Prática 



Aprendizagem da Leitura e da Escrita 

O professor precisa desenvolver atividades que estimulem de maneira 
integrada e sequencial essas habilidades que são consideradas 
preditoras para uma boa alfabetização: 

 
 
 
 
 
 Vocabulário 
 Motor 
 Percepção visual  
 Percepção auditiva 
 Sensorial  
 Atenção  
 Compreensão do princípio alfabético 
 Estimulação do processamento fonológico 
 



Live 

 



Sugestões de atividades  
• LETRAS:  p d b q perceber as diferenças, desenhar as letras no ar, na areia, com  

massinha de modelar e guache, com os olhos fechados tentar adivinhar que letra 
que esta segurando na mão e fazer o seu som. 

 
• Cantar, brincar de roda explorando as rimas e associando com movimentos 

corporais, trava-língua. 
 
• CAIXA DAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS: comparar, categorizar figuras, 

objetos, crianças... Explorando a consciência fonológica (selecionar a habilidade a 
ser trabalhada conforme a necessidade e estagio de sua turma). 

 
• n 
 

LEITURA: de diferentes tipos de texto, descrever 
a imagem de cada página, explorar as palavras 
desconhecidas para ampliação do vocabulário, 
ler em voz alta e simultaneamente ir apontando 
as palavras para a criança perceber a relação fala 
e escrita,  descobrir rimas/aliteração no texto, 
representar a história por meio de desenho ou 
dramatização. 



Sugestões de atividades  

• COMPREENSÃO: de sinônimos, de ordens simples que exigem respostas 
motoras e memorização, ir graduando a complexidade conforme a criança 
vai evoluindo, trabalhar VERBOS com questionamento orais e vivencia 
corporal,  

 ex: “CORRER- SALTAR – ROLAR- ANDAR”                                                                 
 O que significa cada um? Agora prestem atenção ao que eu falar, pois 
 terão que executar!! 

 

• Oralmente sobre a fala/música  
      ou analisando frases curtas,  
      parágrafo, textos... 



Sugestões de atividades  

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

CAVALO 
 

• O que é?  Descreve para mim? Todos os cavalos são assim? Que som ele faz?  

• Vamos formar uma frase oralmente com CAVALO? Quantas palavras tem esta frase? Vamos 
escrevê-la e pintar os espaços em branco entre as palavras? 

• Quantas sílabas tem CAVALO? 

• Qual a sílaba inicial? Qual a sílaba final? E a sílaba medial? 

• Fale para mim uma palavra que tenha o /ca/ no início, outra o /ca/ aparece no meio e finalmente 
o /ca/ como a última sílaba da palavra. 

• Que outras palavras começam com a mesma sílaba/som? Vamos fazer uma lista! 

• Que outras palavras rimam com CAVALO? Vamos fazer uma lista e pintar o segmento sonoro 
que rima? 

• Que palavra escondida tem dentro de CAVALO? ( CAVA – VACA – CALO) 

• Vamos inventar uma palavra maluca com CAVALO?  “VACALO” 

• Com que letra começa? Qual o som desta letra? 

• Com que letra termina? Qual o som desta letra? 

• Dentro da palavra CAVALO tem o som/letra /v/ ou /l/ ou /f/... 

• Quantas letras tem ao todo? Quais são? Vai me dizendo seu nome e seu som na sequência!! 

• Agora vamos falar apenas os sons na sequência: /C/ /A/ /V/ /A/ /L/ /O/ 
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Atividades professores 

Canção  da Borboletinha 
Cante junto com a criança  
mostrando  no corpo as 
partes que aparece na 
música e depois fale o 
nome das partes do corpo e 
peça  pra criança  repetir  e 
mostrando onde está  cada 
parte . 
Essa atividade  tem por 
objetivo desenvolver  a 
oralidade enriquecer o 
vocabulário  da criança   o 
esquema corporal  a 
afetividade e divertimento  
entre pai , mãe e filhos. 
Obrigada  fico no aguardo 



Atividades professores 
• Para a realização desta, preciso da participação de vocês contando a  

     história ao seus filhos. 

 

• O gato Gigi: 

• Era uma vez um gatinho que sofria de insônia. O nome dele era Didi. Todos os dias Didi 

passava o maior trabalho para conseguir dormir. Até que um dia… ele percebeu que se 

seguisse uma sequência acabaria dormindo. Era assim: Deitava dentro da casa, depois 

fora da casa, em cima da casa, embaixo da casa e por fim retornava para dentro da casa 

caindo no mais profundo sono. No outro dia ele repetia a mesma sequência: Dentro da 

casa, fora da casa, em cima da casa, embaixo da casa, dentro da casa caindo no mais 

profundo sono. Vamos ver se lembramos qual sequência o gatinho fazia para conseguir 

dormir? 

 

• Esta atividade trabalha a noção espacial- em cima e embaixo, desenvolve na criança a 

atenção, concentração e percepção. 

• Também podem estar fazendo perguntas ex:O gato é um animal?O que ele come?Onde 

mora?Como é seu corpo?Seu pelo é áspera, macio?Qual o som deste animal ?( imitar o 

som)Quais as cores de sua pelagem? 

• Cantar a música:Atirei o pau no gato e depois a outra versão Não atiro o pau no gato 
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Teatro de dedoche: Os três porquinhos.    (vídeo) 



Atividades professores 



Atividades professores 

 



Atividades professores 

 



Atividades professores 

Explorando 
rima, cores, 

vogais e 
consoantes, 
matemática, 

ciências. 
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Música:Anel ( ciranda, cirandinha) 
Cantar a música junto com a criança. Explorando 
conforme o comando da música ( volta é meia volta). 
Circuito Zig, zag com giz no chão para a criança andar em 
cima.Em seguida atividades na folha.  
Usar tinta para a criança molhar o dedo é contornar o anel. 
Mostrar a letra A de Anel, cobrir o pontilhado é rasgar 
papel para colar dentro do contorno da letra A.  
 
Objetivos:Desenvolver a oralidade ampliando o 
vocabulário. Percepção auditiva. atenção. Expressar ideias, 
sentimentos e emoções na interação com crianças e 
adultos.  
Desenvolver a coordenação motora ampla. equilíbrio e 
destreza.Desenvolver noções espaciais ( frente e atras. uma 
volta e meia volta). 
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