
Conteúdos educativos

069 Completa a palavra: abecedário completo
Complementar a aprendizagem das crianças no processo leitor-escritor através da identificação das vogais e 
consoantes e do reconhecimento da sua grafia para completar uma palavra. Ao mesmo tempo, ampliam o seu 
vocabulário e melhoram a sua fluidez léxica.

Introdução à sessão
No início da sessão pode-se brincar com as letras Miniland. O adulto mostra algumas e pede às crianças para dizerem palavras que 
comecem ou contenham essa grafia ou fonema. Em seguida recomenda-se que as crianças comecem a manipular as letras e, de forma livre, 
construam o seu nome ou palavras que conheçam ou gostem. Por último, e em função do nível de competência das crianças, podem-se 
copiar as palavras criadas ou ordenar um grupo de letras para formar palavras novas.

Jogo digital
O objetivo do jogo digital é que a criança descubra e selecione a vogal ou 
consoante que falta. Para facilitar a mecânica do jogo, é incluída uma imagem 
que irá atuar como referência visual. No jogo trabalha-se o bilinguismo: palavra 
em espanhol e em inglês. Falta uma vogal em ambas as palavras. Trata-se de 
arrastar a vogal ou consoante para completar o nome da imagem em inglês e 
em espanhol.

Temática
Linguagem

Idade
4 - 7 anos

Material Miniland compatível

Ref. 97922 Letras magnéticas jumbo (74 peças)
Ref. 97913 Letras magnéticas minúsculas (154 peças)
Ref. 45312 Magnetic Letters (76 peças)
Ref. 97911 Magnetic Letters Uppercase (154 peças)
Ref 31875 Abecedário (168 peças)

Jogo com produto Miniland
Começa-se por trabalhar para ordenar as palavras propostas. Em cada ficha 
mostra-se uma imagem e as letras desordenadas. Devem-se colocar as letras a 
formar a palavra correspondente. Como ampliação a esta prática propõe-se o jogo 
do bingo das letras. Para começar a jogar deve se repartir uma ficha imprimível por 
cada criança e escolher-se uma pessoa encarregada de ler as letras (pode ser o 
adulto ou outra criança). Todas as letras magnéticas da Miniland serão colocadas 
num saco ou recipiente que não seja transparente. E, sem olhar, irão sendo 
retiradas letras ao azar reproduzindo os sons. Quando as crianças ouçam uma letra 
que têm no seu cartão, têm de colocar por cima a mesma letra Miniland. Quando 
tiverem sido colocadas todas as letras, a criança dirá em voz alta a palavra Bingo!
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Educação multilingue 

Vocabulário e expressão verbal.
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Linguagem

Ampliar o vocabulário.
Desenvolvimento da leitura-escrita.
Afiançar a consciência fonológica.
Motricidade fina.

Uso do meio digital.
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