
PROIBIDA A EXPOSIÇÃO DESTE MATERIAL EM GRUPOS DE WHATSAPP E 

FACEBOOK,  EM  BLOGS  OU  QUALQUER  OUTRA  FORMA  DE  DIVULGAÇÃO.  A  

EXPOSIÇÃO  OU  PARTICIPAÇÃO  NOS  GRUPOS  ACARRETARÁ  PROCESSO  

JUDICIAL. 

MATERIAL  PROMOCIONAL  GRATUITO

A valorização do profissional vem de sua conduta no trabalho. Somos 
desvalorizados porque há pessoas que agem de má fé, usando material de 
outros autores para promover a si mesmo. Ajude a combater esta prática! 

Somente o próprio autor tem direito de utilizar o material para divulgação de 
seu trabalho.



Sobre a Consciência Fonológica

A consciência fonológica diz respeito à manipulação de sons da fala e

auxilia a desenvolver a leitura. Deve ser algo conhecido de professores tanto

de Educação Infantil quanto de Ensino Fundamental 1 por se tratar de uma

competência essencial para a vida acadêmica da criança.

Embora a consciência fonológica seja um trabalho oral, na escola temos

uma validação pedagógica de seu treino e um exemplo de atividade prática

está neste material que você fez download.

A consciência silábica é uma das etapas da consciência fonológica,

porém para um trabalho mais robusto, estruturado e profissional é preciso o

profissional ter uma boa formação na área. Caso tenha interesse em uma

formação transformadora, faça já sua inscrição em nosso curso de

Consciência Fonológica na plataforma Spolidorio Neuroeducação.

www.janainaspolidorio.com.br

Todos os cursos da Spolidorio Neuroeducação contam com apostila

didática exclusiva e certificado.

Caso se interesse também por atividades prontas para ajudar a

desenvolver a consciência fonológica em seus alunos, temos no site da loja

de arquivos ( www.janainaspolidorio.com.br ) várias opções do tema. Basta

acessar o site e digitar na busca do site “Consciência Fonológica”.

Aponte seu celular para o Qrcode ao lado e veja

detalhes do curso Consciência Fonológica, assim

como cronograma, preço e informações de carga

horária.

http://www.janainaspolidorio.com.br/


Objetivo: ampliar repertório de manipulação da fala, segmentar palavras oralmente e
desenvolver habilidades de consciência fonológica.

Ditado de Palmas

Seu professor irá ler cada frase e, ao final, bater uma determinada quanti-
dade de palmas. Conte quantas palmas o professor deu e complete as frases
com uma palavra que deve ter a quantidade de sílabas das palmas e estar
coerente com a frase.

Estou com vontade de comer __________________1

2 Mamãe pediu para eu ________________

Quero começar a _______________3

4 No passeio ao zoológico Ana viu um ________________

Que vontade de tomar _______________________!5

6 ________________ é meu esporte favorito.

Vou levar ______________ para a praia.7

8 Ele vai pintar as paredes de ________________

www.janainaspolidorio.com.br


