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CONTEÚDO:  

O jogo é composto por 35 fichas de cartão grosso e resistente, muito duradouro e de alta 
qualidade, com parte da superfície rugosa. Medida das fichas: 9 x 9 cm.   

DESCRIÇÃO DAS FICHAS: 

- 35 fichas de pré-escrita com relevo, que contêm as letras do abecedário e os sinais 
de pontuação em superfície rugosa. 

- Apresentam estampa em ambas as faces. Numa face, a ficha apresenta a letra 
minúscula e, na outra, a maiúscula.  

- As vogais e as consoantes diferenciam-se por estarem desenhadas em cor 
diferente.   

- Todas as fichas têm um entalhe na parte inferior que indica a posição correta da 
ficha.  

- Inclui as letras oe, ç, l·l e ñ. 
 

IDADE RECOMENDADA E INDICAÇÕES: 

Dos 3 aos 6 anos.  

A aprendizagem formal da leitura e da escrita começa aos cinco anos, mas é importante que 
as crianças já estejam familiarizadas com as letras. Este jogo permite essa abordagem 
prévia necessária para que as crianças sejam capazes de distinguir as vogais das consoantes 
e as maiúsculas das minúsculas.  

Apesar de estar indicado para crianças dos 3 aos 6 anos, pode destinar-se a crianças mais 
velhas com necessidades especiais que necessitem de trabalhar a aprendizagem dos 
números e dos sinais matemáticos através de uma experiência multissensorial (vários 
sentidos em simultâneo).  

A superfície rugosa favorece o movimento da mão necessário para a escrita de cada letra ou 
símbolo. As cores apelativas e o forte contraste de cor entre a letra e o fundo das fichas 
ajudam as crianças com problemas visuais a identificar a forma de cada letra. Além disso, o 
entalhe presente nas fichas ajuda a posicioná-las corretamente e a jogar de forma 
autónoma. 

Inspirado no método Montessori. 
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OBJETIVOS DIDÁTICOS: 

o Trabalhar a coordenação entre os olhos e as mãos. 
o Aprender de forma gradual a identificar e a distinguir vogais, consoantes, 

maiúsculas, minúsculas e sinais de pontuação. 
o Iniciar a pré-escrita através do tacto. 
o Desenvolver as capacidades de atenção, observação, discriminação, agrupamento e 

classificação. 

 

SISTEMA DE JOGO E ATIVIDADES:  

 
1. Selecione as fichas com as quais pretende trabalhar e disponha-as com o entalhe 

virado para baixo. 
2. Uma vez colocadas, encoraje a criança a percorrer com o dedo a superfície rugosa 

de cada ficha. Lembre-se de que o entalhe deve ficar virado para baixo para que a 
letra esteja colocada corretamente. 

3. Em função da idade e do conhecimento, podemos acompanhar a sua exploração, 
explicando qual é o som da letra em questão e incitando a criança a repeti-lo. Deste 
modo, a aprendizagem englobará a informação de vários sentidos em simultâneo: a 
visão, o tacto e a audição. 
 
  

 

 

 


