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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Consciência Fonológica 

(habilidade metafonológica) é a 

capacidade de segmentar de 

 modo consciente as palavras  

em suas menores unidades,  

em sílabas e em fonemas, ou 

seja,  refletir explicitamente sobre 

a estrutura sonora da palavra.  

 



CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

ALITERAÇÃO RIMA 

FRASE PALAVRA 

FONÊMAS SÍLABAS 



Consciência Fonêmica 

A consciência fonêmica é a habilidade metalinguística que 

consiste em conhecer e manipular intencionalmente a 

menor unidade fonológica da fala, o fonema. 

 

 

 

 

 

A consciência fonêmica favorece à compreensão de que 

uma palavra falada é formada por uma sequência de 

fonemas. 

 

 



PRINCÍPIO ALFABÉTICO 
  

 A compreensão da consciência fonêmica leva a criança compreender o 

princípio alfabético, que é a capacidade de compreensão da relação que ocorre 

entre as letras que representam sons, e esta relação precisa ser apresentada de 

modo explícito e sistemático no inicio do processo de alfabetização.  

A não compreensão deste princípio alfabético acarretará prejuízos no processo de 

aprendizagem. 

 

 

Consciência 
fonêmica 

Método 
fônico 



Cão-pão-mão 

Faca-família-fazenda 

Fada – festa - foca 

Eu moro em Mamborê  

 4 palavras 

Boneca= bo-ne-ca 

 3 sílabas 

Dia = /D/ /I/ /A/ 

Boné + ca= boneca 

Escada – es=cada 

Poste -s = pote 

ar + m  = mar 

Vaca – cavalo - nova 

/lobo/ - /bolo/ 

/és/ - /sé/ 

CABELO: 

CA-BE-LO 

/C/A//B/E/L/O/ 

BO –LA= 

BOLA 

/D/E/D/O/= 

DEDO 

Habilidades 
Metafonológicas 

Ou 

CF 

ANÁLISE  -  SÍNTESE  

SILÁBICA 

FONÊMICA 

RIMA 

ALITERAÇÃO 

SEGMENTAÇÃO 

SENTENÇA/ 
PALAVRAS 

SÍLABAS 

FONÊMAS 

MANIPULAÇÃO 
SILÁBICA E 
FONÊMICA 

TRANSPOSIÇÃO 
SILÁBICA  

FONÊMICA 



A APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA 

Oliveira (2007) apresenta algumas competências específicas  
divididas em três grupos, que possibilitam à criança a aprender a ler 
e escrever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para o autor as primeiras competências acontecem de maneira mais 
informal (natural), e as demais necessitam de um ensino formal 
(planejado, estruturado). 

 

Primeiro 
Grupo -

Fundamento 

• Familiaridade 
com os livros 

• Consciência 
fonológica 

• Metalinguagem 

Segundo 
Grupo –  

Pré-requisito 

• Consciência 
fonêmica 

• Princípio 
Alfabético 

Terceiro 
Grupo –  

Requisito 

• Decodificação 

• Fluência 



IMPORTANTE!! 

Quanto mais... 

ANÁLISE – SÍNTESE   
SILÁBICA/FONÊMICA 

DECODIFICAÇÃO 

FLUÊNCIA 



APRENDIZAGEM!! 

Aprender a ler e a escrever faz 
criar no cérebro um caminho que 
liga as áreas de processamento 

fonológico com as de 
processamento visual, de 

modo que uma palavra, quando 
é vista, ativa no cérebro as 

mesmas áreas que uma palavra 
quando é ouvida 

(processamento auditivo). 



MEMÓRIA 
OPERACIONAL 
FONOLÓGICA 

VELOCIDADE DE 
ACESSO AO 

LÉXICO 

CONSCIÊNCIA 
FONOLÓGICA 

PROCESSAMENTO FONOLÓGICO 

MOF: Habilidade de se 
lembrar de uma informação 
dada oralmente por um 
período curto  de tempo. 

 CF:Habilidade abrangente que inclui 
identificar e manipular 
intencionalmente unidades da 
linguagem oral, como palavras, 
sílabas, rimas e fonemas. 

Habilidade de ter acesso 
fácil e rápido as informações 
 estocadas na memória de  
longo prazo. 



O modelo de cordas de Hollis Scarborough (2001) ilustra bem o 

processo do qual depende a compreensão de textos.  



JOGOS 




