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4º ROTEIRO ORIENTADOR 

DICAS DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

E PARA AJUDAR NA ALFABETIZAÇÃO DE SEU FILHO 

 

Trabalhar a consciência fonológica promove o desenvolvimento da alfabetização, pois a 

alfabetização e a consciência fonológica andam lado a lado no processo psicopedagógico e 

cognitivo de uma pessoa. 

Consciência Fonológica é um conjunto de habilidades que nos permitem refletir sobre os 

sons das palavras. 

Os adultos têm a missão de estabelecer as atividades que podem ser bastante úteis na 

busca pelo desenvolvimento dessas habilidades tão importantes. Então, sempre que os pais 

criarem alguma atividade que estimule a consciência dos sons estará favorecendo o 

desenvolvimento da alfabetização! Vamos lá? 

 Escolha livros que apresentem rimas ou repitam o mesmo som. Chame a atenção para rimas: 
“mato, pato, rato! Todas essas palavras rimam, ou seja, terminam com o mesmo som. A 
habilidade de reconhecer rimas é um passo muito importante para a alfabetização! 

 Peça ao seu filho para escolher, as palavras que rimam nos livros. Ensine as rimas de sua 
infância e pratique dizendo-as juntos. 

 Ensine seu filho sobre sílabas batendo palmas nas “batidas” que ele ouve em palavras. 
Vamos dizer que você escolha a palavra elefante. Faça uma pausa enquanto diz cada sílaba 
E-LE-FAN-TE e bata palmas junto com cada sílaba. Você também pode fazer o seu filho se 
mexer fazendo com que ele pule com cada sílaba. 

 Jogos de adivinhação podem ser usados para trabalhar em quase qualquer habilidade 
fonológica. Pode-se praticar percebendo com que sons a palavra começa. Tente “Eu estou 
pensando em um animal que começa com / a /, qual animal estou pensando??” E assim fazer 
com todas as letras do alfabeto! 

 Cantar, em geral, é uma ótima maneira de fazer as crianças rimarem. Há boas MÚSicas para 
se concentrar e trabalhar outros tipos de habilidades de consciência fonológica e fonêmica. 
Durante o banho, por exemplo, vocês podem cantar juntos a MÚSICa; “A cobra não tem pé! A 
cobra não tem mão ! Como é que ela sobe no pezinho de limão?” 

 A mistura de sons é uma habilidade importante para os primeiros leitores. Eles precisam 
colocar junto unidades de som para poder ler uma palavra sem problemas. Você pode ajudar 
seu filho a começar a trabalhar isso reunindo os sons que ele ouve e colocando na ordem. 
Por exemplo: faça três sons de animais diferentes para seu filho identificar e nomear na 
sequência que você falou. 
 
Estas são algumas dicas para você brincar com seu filho, se divertirem juntos e assim, ajudá-

lo em sua alfabetização! 

Adriana Ramos Azenha Barbosa CRFa 13876 

Fonoaudióloga no NÚCleo de Apoio Muitidisciplinar da Prefeitura Municipal de Marinque 

 
Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAM – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dfrO6WyZvaGpNpv0NiOSl-CaLv73BUXX?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1dfrO6WyZvaGpNpv0NiOSl-CaLv73BUXX?usp=sharing

