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O que podemos fazer?

Este ano, o seu educando trabalhou muito para desenvolver as suas

capacidades de linguagem. Apesar de agora estarmos em casa, é também

importante continuar a praticar alguns objetivos de linguagem, a fim de

promover a generalização e a manutenção das capacidades trabalhadas ao

longo deste ano. Assim, propomos algumas atividades divertidas e

educativas, que poderão realizar em casa quando quiserem.

Boas atividades e divirtam-se!



É um animal da selva. É 
parecido com um cavalo, mas 
tem riscas pretas e brancas e 
come erva. Estou a pensar

numa ...

ZEBRA???

Olhem à vossa volta, brinquem ao jogo do “Estou a Pensar”: façam uma

adivinha, descrevendo e explicando um objeto/pessoa/animal/etc. sem dizer o 

nome (ex.: animal da selva, parecido com o cavalo, que tem riscas pretas e 

brancas e come erva — zebra). 



Olhem à vossa volta, dividam as palavras em sílabas batendo palmas, passando uma bola 

de uma mão para a outra, fazendo bolinhas de plasticina ou contando com os dedos (ex.: 

Mo-chi-la). Podem, ainda, dizer como se chama cada uma das sílabas (1.ª - Mo, 2.ª -

chi, 3.ªla).



Façam uma ronda pela casa e procurem 10 animais, 10 alimentos e 

10 objetos. Conversem sobre eles e desenhem-nos.



Brinquem ao faz de conta: faz de conta que são um polícia, um médico, 

um professor…. Expliquem o que usam e o que costumam fazer.



Usem a imaginação, inventem histórias, falas utilizando fantoches ou

bonecos.



Leiam/contem uma história. Conversem sobre a história.



Olá, filhote. O que 
andaste a fazer

durante todo o dia?
Diverti-me muito, pai. 

Joguei à bola no quintal, 
pintei desenhos, fiz legos, 
cantei e joguei no tablet.

Relembrem/contem o que fizeram durante o dia. 



Digam coisas que ficam bem juntas e expliquem porquê. Ex: chave/fechadura; 

lápis/borracha…



Digam o maior número que conseguirem de elementos destas categorias:

• Roupas; Alimentos; Animais; Transportes; Doces; Frutas... 

Hora de ajudar na cozinha! Falem acerca dos alimentos ( cor, tamanho, 

sabor, etc.) e do que usam para preparar o almoço/jantar. 



Melhorem a compreensão de ordens, fazendo-lhe pedidos (ex: “Vai buscar

a garrafa de água que está em cima da mesa, por favor”).

Joguem ao “Vamos nos conhecer” é importante escolherem um

elemento da família e aprenderem os gostos e características desse

elemento (ex.: nome completo, idade, data de aniversário, alimento, cor

ou música preferida, o que não gosta de comer, profissão, etc.).



Joguem ao “quente ou frio”, escolham um objeto. Um dos elementos terá

que esconder numa determinada área da casa. Os outros elementos terão

que descobrir onde está escondido o objeto, através das indicações quente

(quando se está a aproximar) e frio (quando se está a afastar), queima

quando descobrirem. Podem dar pistas se necessário.

Inventem juntos uma história sobre um tema à escolha.



Joguem ao “Onde está?” escolham imagens (imagens de cartões, de

lotos, revistas, da internet, etc.) e coloquem três ou mais à disposição e

perguntem onde está? (ex.: imagens de vaca, peixe e galinha e

perguntar onde está a galinha?). Podem utilizar vários temas e podem

colocar as perguntas através das características (ex.: qual é o animal

que tem penas e come milho?).



Vejam filmes/desenhos animados e conversem no final sobre os

mesmos, façam perguntas simples sobre o filme e comam

pipocas. Façam um desenho sobre o filme.



Muito bem…



Aplicações para telemóveis ou tablet (procurar no playstore)

 Alimentos Puzzle para crianças
 Encontre par! Para Crianças
 Jogo de memória visual
 Puzzle de animais para Crianças
 Quebra-cabeças para bebés
 PlayKids
 Funny Food
 Primeiras palavras do bebé
 Diferente dos Outros

 Aprenda Cores para Crianças
 Jizsam puzzle animais
 Tiny Puzzle - Jogos educativos

para crianças free
 Ler e Contar
 Jogo Educativo Crianças
 Food Puzzle For Kids
 Kids OppositesSugestão: No caso de algumas aplicações, 

podemos retirar o som e explicarmos a 
atividade em questão.



Cuidem uns dos Outros

Se tiverem dúvidas ou questões não hesitem em contactar...

Aproveitem para Viver, Brincar e Criar Memórias com 
as suas crianças
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