Brincar com letras e números
Há todo um conjunto de jogos que pode jogar com
letras e números, desde sua forma e som até à
aprendizagem de novas palavras que começam pela
mesma letra. Pode procurar números que o seu filho
irá reconhecer, como o número da sua porta ou a idade
dele, e ver se consegue encontrar estes números em
autocarros, lojas ou sinais de trânsito. Lembre-se de que
letras e números estão em todo o lado!
Dica com estrela
Conte em voz alta com o seu filho - descubra
quantos passos precisa dar para chegar à porta
da frente ou o número de postes de luz que
passa enquanto se dirige para o parque!
Ideia de conversa fiada
Fale sobre as letras que pode encontrar em
correspondência sem interesse e em revistas antigas.
Corte algumas das letras e faça uma colagem. Veja
se consegue encontrar a primeira letra do nome do
seu filho. Se ele ainda não conseguir reconhecer a
letra, desenhe-a em conjunto e veja se a conseguem
detectar quando forem passear.

"Vou ao parque"
Jogar um jogo à vez em que diz o que faria numa ida até ao
parque. A regra é que só pode usar coisas com um som 'p' (por
exemplo, 'Vou ao parque e vou apanhar uma pedra/papagaio/
pepino'). Pode tornar o jogo mais divertido mudando o lugar
para onde vai (por exemplo, para o campo, onde só pode
apanhar coisas começadas por 's'). Consegue-se lembrar de
tudo o que está a apanhar?
Plasticina ou letras de massa de brincar
Tente fazer formas de letras a partir de plasticina, ou faça a
sua própria massa de brincar.
Misture:
• duas taças de farinha simples
• ½ copo de água fria
• três colheres de sopa de óleo vegetal
• uma colher de sopa de sumo de limão (opcional)
• qualquer corante ou abrilhantador alimentar que
quiser.
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Ideia de conversa fiada
Para incentivar a leitura
precoce do seu filho, utilize
sons de letras em vez dos
nomes de letras do alfabeto.
Usar sons de letras quando
se joga jogos como "Vou ao
parque" ou "Espio" em conjunto,
vai ajudá-lo a dizer palavras à
medida que aprende a ler.

