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«a criança, no seu desenvolvimento normal, aos 3/4 anos, domina minuciosamente a

linguagem, então, o argumento de que a criança, nesta idade, não tem maturidade

suficiente para a interacção e apropriação da linguagem escrita é uma questão falsa»

(Horta, 2007, p. 21).
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Instrumentos promotores do desenvolvimento 

da linguagem oral e de abordagem à escrita
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Vestido de HistóriasLivro “Uns animais especiais”

Os instrumentos
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- Ponto de partida -

Desejo de criar um ambiente convidativo à aprendizagem;

Importância atribuída ao livro e às histórias no desenvolvimento da
linguagem, oral e escrita, da criança em idade pré-escolar;

Evidenciar um clima de proximidade e afetividade entre o
educador de infância e as crianças.
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- A construção dos instrumentos -

Assumir a componente lúdica
como parte integrante no
desenvolvimento da linguagem
oral e abordagem à escrita.

Principal 
objetivo
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«o valor do lúdico é reconhecido como um instrumento dinâmico que

potencia a aprendizagem, o crescimento, que permite à criança

descobrir-se a si própria, aos outros e ao que a rodeia, integrando e

acomodando experiências» (Silva, 2010, p. 11).
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- Porquê o livro?  -
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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=vc6Tuk4Do5TC4M&tbnid=duTDkt4hWCsyfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://biblioteca-na-mira.blogspot.com/2013/05/o-bicharoco-que-era-oco.html&ei=M0O_UbPkCsrB0gWM4YGICw&bvm=bv.47883778,d.ZGU&psig=AFQjCNEXQcW_eh1nP41Nblb7JI2o27tRZA&ust=1371575467378919
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- Objetivos -
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- Objetivos (Cont.) -
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«a maior facilidade no acesso à leitura e à escrita deriva,

essencialmente, do maior ou menor domínio que as crianças têm da

linguagem oral» (Reis e Nunes, 2005, p. 23).
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- Livro “Uns animais especiais”: o fantoche como 
intermediário entre o educador e a criança -

Reconto da 
história

Divisão silábica

Ilustração e 
escrita de 
objetos 

comidos pelo 
personagem
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- Vestido de histórias: atividades complementares -

- Valorizar as tentativas de escrita da criança;

- Realizar dramatizações e construir histórias;

- Brincar com a linguagem (ex: descobrir palavras que rimem com
as da história, aquelas que iniciam com a mesma letra e/ou
terminam da mesma forma);

- Construir em contexto familiar uma caixa “Era uma vez …”.



Janela (destaca as palavras) 
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Estendal  de histórias
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Caixa “Era uma vez …”
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«as aprendizagens não se fazem de modo espartilhado e segmentado,

mas sim de modo integrado e contextualizado» (Mata, 2008, p. 17).
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Obrigada pela vossa atenção…
…agora vamos passar à ação! 
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