
“ESTOU DE 
  QUARENTENA, 
E AGORA?”

TERAPIA DA FALA



ESTIMULAÇÃO DA 
LINGUAGEM/FALA



PORQUE DEVO ESTIMULAR
A LINGUAGEM DO MEU 

FILHO/EDUCANDO?



Ao estimular a linguagem, estará a ajudar a criança a desenvolver:
- As suas capacidades de interação social;
- A forma como  se explica e compreende os outros;
- A forma como expressa pensamentos, necessidades, 
sentimentos e conhecimentos;
- A capacidade de resolver conflitos;
- Competências importantes para a 
aprendizagem da leitura e da escrita.

ESTIMULAR LINGUAGEM

Uma criança capaz de comunicar adequadamente, é uma criança mais 
feliz e com menor risco de apresentar problemas de comportamento!



APP´S



APP´S

iSequences

Chicco Detective

Sorting and Learning
Feed Animals

Chicco Twins



APP´S

Sort it out 1

Sort it out 2

Palavras aos Bocadinhos
Opposites 2

Zupper no espaço



PÁGINAS DO 
FACEBOOK



PÁGINAS DO FACEBOOK

No meu Saco de Histórias Ciil - Centro de Investigação 
e Intervenção na Leitura



LIVROS/JOGOS 
DIDÁTICOS



Puzzle

Histórias Infantis “Quem é Quem”

Dominó

Legos/Blocos de MadeiraLIVROS E JOGOS



LIVROS E JOGOS

“Uno”

Feed Animals

Jogos da Memória
Bingo/ Loto

Bingo/ Loto

Brinquedos “faz de conta”:
(cozinhas, supermercados, ferramentas, 
objetos de limpeza, casa das bonecas, estojos 
de maquilhagem, pinturas: lápis de cor, lápis 
de cera, marcadores)



Todos os jogos que têm em casa podem ser 
aproveitados para:
- Dar a conhecer novas palavras e o seu significado; 
Ensinar as cores, formas geométricas, noções de 
quantidade, noções espaciais (em cima, em baixo, …) 
- Categorias das palavras (animais, profissões, 
transportes, alimentos, partes do corpo…).

LIVROS E JOGOS
Para além destes, podem usar qualquer outro
 jogo/livro/brinquedo que tenham em casa!



Também pode ser divertido:
- Fazer rimas; 
- Dividir as palavras em bocadinhos (sílabas); 
- Contar as palavras das frases; 
- Cantar músicas infantis;
- Dizer lengalengas e trava-línguas;
- Jogar ao “Rei Manda” - pedir à criança para 
cumprir algumas ordens, exemplo: “Põe a boneca 
em cima da cama e o garfo dentro do copo”

LIVROS E JOGOS



ATIVIDADES DE
 VIDA DIÁRIA



- Tomar banho;
- Vestir/Despir;
- Lavar os dentes/cara/mãos.

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 



- Preparar refeições;
- Pôr/Arrumar a mesa;
- Momentos da refeições em família.

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 



- Arrumar a casa.

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 



- Ler/Contar histórias antes de dormir;
- Tarefas no jardim/horta/quintal.

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 



ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
Aproveitar todos os momentos em família para 
conversar/dialogar, promovendo assim a 
comunicação/interação:

- Descrever o que está a ser feito;
- Dizer/perguntar o nome dos objetos;
- Dar tempo à criança quando está a 
conversar com o adulto;
- Ensine a criança a esperar pela sua vez 
e promova a sua iniciativa de comunicar.
Salienta-se que estas informações são meras 
indicações, pelo que o importante é dar asas à imaginação.



FIQUE 
EM CASA!
Mais informações: cm-marco-canaveses.pt


