Linguagem e Brincadeira
Falar e Brincar em Actividades Diárias

Sabia que?
•
•

Falar ou cantar com a criança durante as suas tarefas domésticas
ajuda a criança a aprender palavras e actividades novas
As relações entre bebés ou crianças ou pais – mesmo dentro do
mesmo agregado familiar – são todas diferentes.

Como é que isto ajuda / apoia a criança?
•
•

Dá-lhes uma sensação de segurança e ajuda a que comecem a ter
escolhas
Rotinas ajudam as crianças de todas as idades e estimulam o uso da
fala e o copiar de actividades através da brincadeira

Colaboração.

Tente um dos seguinte:
•
•

Fale com a criança sobre a sua canção, rima ou história favorita
Leia, conte ou imagine uma história com a criança e encoraje-a a
participar conforme conta a história

Actividades que pode tentar em casa.
•
•
•

Tente falar ou brincar com a criança quando a vestir, fizer a cama,
na altura do banho ou do dormir.
Combine histórias, canções e rimas favoritas com actividades
familiares.
Estimule a criança a participar na preparação e no cozinhar de
refeições ex. fazer chapattis, bolos ou doces.

Para se informar melhor sobre Linguagem e Brincadeira contacte: --------

Linguagem e Brincadeira
Iniciar a Escrita
Sabia que?
•

•

Encorajamento, elogios e interesse vai inspirar a fascinação da
criança com a escrita e provavelmente despertar um interesse
muito maior para escrever.
Crianças pequenas que têm muitas oportunidade de utilizarem
canetas de feltro, lápis de cera, giz, envelopes usados e cartões
escrevem com maior capacidade e confiança do que as que não têm
essas oportunidades.

Como é que isto ajuda / apoia a criança?
•
•

Permitir que as crianças explorem materiais com os dedos são os
primeiros passos para aprender a escrever.
Falar sobre e louvar as marcas, rascunhos, riscos que a criança
produz encoraja a criança a valorizar as tentativas dela tanto como
o seu progresso.

Colaboração.

Tente um dos seguinte:
•

•

Ponha à disponibilidade da criança uma série de materiais para
escrever ex. papel, blocos de apontamentos, folhas, envelopes, lápis,
lápis de cera, canetas de feltro e giz.
Apoie a criança a produzir um livro ou desenho

Actividades que pode tentar em casa.
• Deixe que a criança participe no escrever de listas, cartões e
mensagens permitindo que ela ponha as suas marcas
• Produza um scrapbook (livro de lembranças) de trabalhos datados
e legendados que a criança produziu. Fale com a criança sobre as
marcas.

Para se informar melhor sobre Linguagem e Brincadeira contacte: --------

Linguagem e Brincadeira
Falar e Brincar - Quando sair
Sabia que?
• As crianças, desde do nascimento, são como esponjas,
absorvendo palavras, capacidades e experiências que
possam ser úteis no futuro.
• Um apoio em casa e na escola ajuda a criança a aprender
capacidades novas.
Como é que isto ajuda ou apoia a criança?
• As crianças necessitam de estar expostas a muitas
experiências diferentes para que sejam capazes de se
recordar de experiências passadas ex. uma visita especial.
• Falando com as crianças quando sai faz com que elas
aprendam sobre o mundo que as rodeia.
Colaboração.
Tente um dos seguinte at home.
• Fale sobre os locais que visitaram juntos.
• Vá ao supermercado local, ao parque ou biblioteca.
Conforme vai passeando ou olha pela janela do carro fale
sobre as coisas que vêem ex.
“Estás a ver um carro azul?”
“ De que cor é a escavadeira?”
“ Quantas árvores vês?
• Faça um desenho ou escreva sobre o que viram.

Para se informar melhor sobre Linguagem e Brincadeira contacte: --------

Linguagem e Brincadeira
Rimas e Canções
Sabia que?
• As crianças que sabem muitas rimas e canções quando
começam a escola têm maior probabilidade de aprender a
ler e escrever mais facilmente.
• Canções e rimas tradicionais são óptimas mas cantar com
o rádio ou televisão também ajuda.
Como é que isto ajuda / apoia a criança?
• Ouvir o som de vozes familiares cantarem, murmurarem e
sussurrem dá à criança confiança para o fazerem também.
• As crianças ganham uma vasta quantidade de informação
através de rimas
Colaboração
Tente um dos seguinte:
• Cante ou diga rimas da sua infância com e à criança
• Cante com a criança uma rima com acções de uma cantiga
de roda
• Inventem rimas juntos com palavras ou números
familiares
Actividades que pode tentar em casa
• Cante junto com a criança ouvindo rimas num CD ou
cassete
• Criem um fantoche para auxiliar com as acções
Para se informar melhor sobre Linguagem e Brincadeira contacte: --------
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Livros e Histórias
Sabia que?
• Nunca é demasiado cedo para começar a ler ou contar
histórias à criança e falar sobre elas
• As imagens fazem uma parte importante dum livro de
histórias – até mesmo bebés apontam para imagens
Como é que isto ajuda a criança?
• Os pais, avós, irmãos e irmãs podem ajudar a desenvolver
o prazer de ler livros e histórias muito antes da criança
começar a escola.
• O prazer de partilhar um livro é muito importante quando
aprendendo a ler
Colaboração
Tente um dos seguinte at home
• Visite a biblioteca e deixe que a criança escolha o livro.
• Veja os livros que a criança traz para casa da escola e leia
com a criança
Actividades que pode tentar em casa
• Façam um livro juntos
• Use bonecos de peluche para contar a história
• Conte à criança uma história tradicional

Para se informar melhor sobre Linguagem e Brincadeira
contacte

House

Casa

door

Porta

window

Janela

stairs

Escadas

Kitchen

Cozinha

cooker

Fogão

fridge

Frigorífico

microwave

Microondas

washing machine

Máquina de lavar roupa

sink

Lava-loiças

Lounge

Sala

television

Televisão

settee

Sofá

radiator

Radiador

table

Mesa

chair

Cadeira

telephone

Telefone

clock

Relógio

Bedroom

Quarto

wardrobe

Guarda-roupa

carpet

Carpete

bookcase

Estante

mirror

Espelho

pillow

Almofada

Números
1

one

Um

2……two

Dois

3…..three

Três

4…..four

Quatro

5….five

Cinco

6…..six

Seis

7….seven

Sete

8….eight

Oito

9….nine

Nove

10…ten

Dez

Cores
amber

Âmbar

black

Preto

blue

Azul

brown

Castanho

green

Verde

orange

Cor-de-laranja

pink

Cor-de-rosa

purple

Roxo

violet

Violeta

white

Branco

yellow

Amarelo

Days of the Week

Dias da semana

Monday

Segunda-feira

Tuesday

Terça-feira

Wednesday

Quarta-feira

Thursday

Quinta-feira

Friday

Sexta-feira

Saturday

Sábado

Sunday

Domingo

