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Olá!!  Tudo bem?

Somos  do Centro de 
Desenvolvimento Infantil e 

estamos aqui para presenteá-los  
com um diverdito material para 

estimular a Consciência 
Fonológica. 

Seu uso irá estimular as crianças 
em processo de alfabetização, 

Consciência Fonológica é a 
capacidade mental de refletir 

sobre os sons da língua. Perceber 
que a fala é composta por 

diversas unidades sonoras as 
quais irão gerar: sílabas, 

palavras, e assim podem ser 
manipuladas.

Esse material foi elaborado com 
muito cuidado e carinho, baseado 
em evidências científicas para que 

você possa aproveitá-lo!!!

Bom uso!!! Nos diga se gostou!! 



A consciência fonológica é 
extremamente relevante 
para a decodificação  e 
identificação da 
palavra escrita.

A decodificação implica na 
associação entre sons e 

letras, logo a importância de 
reconhece os sons da rmos 

língua para entender 
seu mecanismo de 

geração de palavras. 



DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

A Consciência Fonológica se desenvolve a partir do contato 
com a  porém se organiza e se aprimora com a linguagem oral
aquisição da linguagem escrita. Assim quanto mais precoce o 
treino dessa habilidade de forma lúdica e divertida mas fácil 

será a aquisição, por isso desde do ensino infantil já podemos 
oferecer estratégias que favoreçam essa reflexão, mesmo sem 
o contato explícito com a linguagem escrita, pois estamos aqui 
apontando a necessidade de explorar a linguagem oral como 

basilar para o treino da habilidade de leitura e escrita, de forma 
hierárquica e sobretudo respeitando a idade de 

desenvolvimento linguístico-cognitivo que permitira o acesso a 
linguagem escrita. 



atividades



Idade: a partir de 4 anos
Objetivo: marcar a sílaba 

Instrução: 
 fale com a criança o nome 1.

de todas as figuras, sempre 
na ordem de cima para baixo.

marque as sílabas de cada 2. 
palavra com palmas.

Ex: PÉ - uma palma
      SAPO - duas palmas 

Separando as sílabas ...



Com que letra eu vou... 
começo da palavra 

Idade: a partir de 4 anos
Objetivo : identificar com 
que sílaba começa.

INSTRUÇÃO: 
 fale com a criança o nome 1.

de todas as figuras.
 mostre a figura alvo 2.

- BOCA -  e diga para a 
criança que "BOCA" começa 
com "BO" 

 depois pergunte para a 3.
criança " Qual dessas figuras 
também começa com "BO»



Com que som eu vou... 
começo da palavra 

Idade: a partir de 4 anos
Objetivo: identificar o 
primeiro som.

INSTRUÇÃO: O que começa 
com o mesmo som.../f/

 fale com a criança o nome 1.
de todas as figuras.

 ofereça o exemplo da palavra2.
"unha" começa com o som /u/ 
ou "pato" começa com o som /p/.

 mostre a figura algo " foca" 3.
e pergunte para a criança com 
que som ela começa?



Processamento do 
reconhecimento da rima  

Percebe o 
estímulo Identifico Produzo

Ao rimar... vamos perceber o estímulo sonoro que compõem a  palavra, 
identificar cada uma das suas partes e então buscar uma outra palavra 

que termine com o mesmo som...vamos tentar?



Rima

Idade: a partir de 4 anos

Instrução: 
fale com a criança o nome 1. 

de todas as figuras.
 pergunte a ela o que rima 2.

com "PATO".



Rima

Idade: a partir de 4 anos
Instrução: 

 fale com a criança o nome 1.
de todas as figuras . 

 pergunte a ela o que rima 2.
com "ABELHA".



Missão
Desenvolver estratégias e treinamentos eficazes para profissionais da interface saúde e educação, buscando 
com responsabilidade ética e comprometimento científico satisfazer nossos  clientes.

Visão 

Valores

Inspirar pessoas para alcançarem a excelência no envolvimento com o desenvolvimento infantil e 
aprendizagem, a fim de desenvolverem o melhor do ser humano desde as bases do desenvolvimento.

Responsabilidade social voltada ao desenvolvimento infantil e ao aprendizado da leitura e escrita, 
valorizando o conhecimento e potencializando formadores para o trabalho baseado em evidencia 
científica.

Fonoaudiologia
Fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo a comunicação humana. Seu 
campo de atuação envolve o desenvolvimento das dificuldades comunicativas. Preocupa-se 
com os aspectos da linguagem oral e escrita, cognição, funções auditivas, fluência e 
articulação, funções estomatognatas e os sistemas de comunicação alternativa e ampliada .

Psicopedagogia 
Psicopedagogia é uma área destinada a investigação dos processos envolvidos na 
aprendizagem, ou seja, das possibilidades do não aprender. Assim, essa área pode contribuir 
para explicar que é preciso intervir nos possíveis desvios que poderão ocorrer durante o 
desenvolvimento, tentando minimizar as dificuldades e auxiliar o pensamento criativo na 
vivencia do brincar. 
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