
Brinca comigo para eu falar melhor!
Sugestoes de atividades para desenvolver a linguagem e a fala da sua crianca

Diz–me como é o meu corpo e o que 

vou vestir!

Dá-me banho e ajuda-me a descobrir 

as partes do corpo. Quando me fores 

vestir/despir diz-me o que vou vestir, 

identificando as peças de roupa.

Vamos ouvir os sons!

Vai buscar os meus brinquedos (cão, 

gato, telefone, relógio, etc.), imita o 

som que eles fazem e diz-me como se 

chamam.

18 aos 24 meses

– Compreendo algumas dezenas de palavras

– Produzo 2/3 palavras por frase

– Aponto algumas partes do corpo

– Respondo a perguntas Sim e Não

– Imito sons de animais

– Uso o meu nome para me referir a mim mesmo

2 aos 4 anos

– Compreendo centenas de palavras

– Nomeio e descrevo pela função objetos do 

quotidiano

– Digo frases com 4 palavras e faço 

perguntas simples

– Nomeio cores e formas

– Reconheço “grande”, “pequeno” e “muito”

– Respondo a perguntas “Quem?”, “Onde?” 

e “O quê?”

– Conheço as noções relativas à posição 

como, por exemplo, “à frente” e “atrás”

Jogo do Telefone!

Oferece-me um telefone de brincar.

Vamos falar ao telefone, mas eu não te posso ver!

Sou um grande Detetive!

Coloca vários objetos (lápis, bola, boneco…) em

diferentes locais (em cima da cadeira, atrás do 

sofá, etc.). Agora só falta descobrir! Dá-me as 

pistas que preciso, por exemplo, “O lápis está 

atrás da cadeira”.

Fazer grupinhos!

Recorta peças de roupa, alimentos e animais das 

revistas/jornais e deixa-me brincar com eles. Põe 

tudo no chão, baralha e pede-me para fazer 

grupinhos: Vestuário, Alimentos e Animais.

Olha o que 
podes fazer 

comigo!

Estes jogos
também

são giros!

4 aos 6 anos

– Compreendo e produzo muitos tipos de frases 

simples e complexas

– Articulo corretamente a maioria dos sons

– Utilizo pronomes e flexões nominais e verbais

– Pergunto o que querem dizer palavras novas

– Mantenho o tema da conversa

– Conheço noções temporais (manhã, ontem…) e os 

números

– Identifico letras do nome

– Conto histórias… (mas não as finalizo)

Adivinho o que é!

Coloca vários objetos diferentes (lápis, 

chaves…) numa caixa, mas não me deixes 

espreitar. Agora tapa-me os olhos e deixa-me 

adivinhar o que são e para que servem.

Hoje, o Professor sou eu!

Vou escolher um livro e tu e o(a) pai/mãe 

sentam-se no chão. Hoje sou eu o Professor, 

por isso, sou eu a ler a história. 

Sou escritor!

Ajuda-me a escrever o meu próprio livro de 

histórias. Primeiro, conto-te a minha história, 

depois só preciso de folhas de papel para 

“escrevê-la” com desenhos

Agora
vamos fazer
estes jogos! Elaborado pela Equipa de Terapia 

da Fala do Centro UP


