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Brincadeiras Divertidas para estimular a Consciência Fonológica e melhorar o 

desempenho escolar de seu filho 

 

 A Consciência Fonológica é muito importante para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Com simples brincadeiras, você pode ajudar muito o desempenho escolar de seu filho!  

 Quer saber como? Então vamos lá! 

Essas brincadeiras podem ser realizadas enquanto estão preparando o jantar, enquanto 

auxilia seu filho no banho, ou quando espera uma consulta na sala de espera do posto, por 

exemplo. Ou seja, além de passar o tempo, esses momentos serão de muita diversão e 

aprendizado! 

 

1. Armazenar e resgatar informações novas: 

“Minha tia foi para Portugal e comprou...”  A primeira pessoa diz um objeto e a outra repete e 

acrescenta um objeto. E assim vão pensando em novos objetos e alternado até que um esqueça 

ou erre a seqüência! 

 

2. Análise do som inicial da palavra: 

“Fui ao supermercado, mas só posso comprar coisas com nomes que começam com ...” 

Ba: exemplos- banana, batata, bala, batom etc. 

Sa: exemplos- sapo, sabonete, salada etc. 

Cada um fala uma palavra até que um não saiba mais nenhuma! 

 

3. Segmentação das sílabas:       

Você e seu filho podem analisar os nomes de todos os membros da família e identificar 

quantos pedaços (ou sílabas) cada nome tem! Para isso, podem bater palma para cada 

pedacinho do nome. 

                     

                                                             



4. Rima 

Qual palavra não rima com as outras? 

a) torta, corta, porta, cordão 

b) cala, mala, quarto, sala 

c) carta, carro, barro, amarro 

d) aberta, aperta, coberta, cobertor 

 

5. Subtração de pedaços das palavras: 

Colocar apelidos e inventar histórias como por exemplo: 

1) O meu cachorro se chama Pimenta, mas agora eu só o chamo de Menta. Que som eu tirei do 

nome dele? Resposta: o som “pi” 

2) A minha gata se chama Chuva, mas agora eu só a chamo de Uva. Que som eu tirei do nome 

dela? Resposta: o som “ch” 

 

Bom divertimento para toda a família!!! 

 

Neste link você encontrará vídeos gavados pela equipe do NAM: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mdeDeR9B7ERTil3GB6FbMfpIyi9nomx1?usp=sharing  
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