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1. Introdução
Os estímulos visuais pretendem ser utilizados como estratégias no decorrer da implementação
da intervenção terapêutica e têm por base os pressupostos subjacentes ao Programa de
Intervenção “Phonic Faces” (Norris 2001) e ao Programa de Intervenção Lindamood Phoneme
Sequencing Program for Reading, Spelling and Speech (LiPS) (Lindamood & Lindamood 1998).
Norris (2001) refere que há evidência científica que comprova que a intervenção com base em
estratégias visuais específicas, designadas por fonogramas “phonograms” (Norris 2001),
promove melhorias significativas na aquisição sistematizada de competências de consciência
fonémica, de consciência de grafemas e na melhoria da produção dos sons em crianças em idade
pré-escolar. Lindamood & Lindamood (1998) afirmam que o LiPS (Lindamood & Lindamood
1998) é um programa multissensorial e intensivo, eficaz na melhoria de várias competências,
tais como na produção dos sons, na consciência fonémica, na correspondência grafema-fonema,
através do recurso a fotografias ou a blocos magnéticos coloridos “colored magnetic squares” –
cada bloco tem uma cor correspondente a um fonema diferente para a representação concreta
de conceitos abstratos (Lindamood & Lindamood 1998). Os resultados apresentados nos
estudos de Torgesen et al. (2001) e de van der Laan (2006) mostram a eficácia da implementação
da intervenção supracitada.

2. Fatores que influenciam o desenvolvimento de competências de préliteracia
Durante o período pré-escolar, as crianças com desenvolvimento normal adquirem os conceitos
e as competências de literacia emergente de forma natural. No entanto, algumas crianças são
mais vulneráveis a evidenciar dificuldades em adquirir as referidas competências,
particularmente quando apresentam uma perturbação da linguagem ou um nível
socioeconómico baixo (Catts et al., 2001; Snow et al., 1998).

2.1 Crianças com Perturbações da Linguagem
Existe uma relação recíproca entre o desenvolvimento da linguagem verbal oral e a aquisição
das competências de pré-literacia (Boudreau & Hedberg 1999; Lonigan et al., 1998). Por
conseguinte, quando existem dificuldades no desenvolvimento da linguagem verbal oral
também irão existir dificuldades ao nível das competências de pré-literacia (Bird et al., 1995).

2.1.1 Crianças com Atraso/Perturbação Fonológica
As crianças com atraso/perturbação fonológica apresentam representações fonológicas
inadequadas e persistência de erros de produção, o que se repercute no desempenho em
tarefas dirigidas à pré-literacia (Raitano, Pennington, Tunick, Boada, & Shriberg 2004). Bird et al.
(1995) verificaram que as crianças com perturbação fonológica obtiveram resultados mais
baixos nas competências de consciência fonológica, independentemente da presença
concomitante de alterações de linguagem. Segundo Bird et al. (1995), uma excelente forma de
estudar hipóteses relacionadas com os benefícios associados a uma intervenção direcionada ao
ensino das letras e dos sons correspondentes, consiste em incluir crianças com
atraso/perturbação fonológica. Larrivee & Catts (1999) realizaram um estudo envolvendo 30
crianças com atraso/perturbação fonológica e 27 crianças com desenvolvimento típico ao nível
9

da linguagem, especificamente no domínio fonológico. As medidas de resultados do estudo
permitiram extrair conclusões respeitantes ao desempenho em tarefas de produção e de
consciência fonológica. Os resultados indicaram a existência de uma relação entre o nível de
proficiência em tarefas de consciência fonológica e a gravidade do atraso/perturbação
fonológica. Esta última é preditiva do sucesso ou do insucesso ao nível do desenvolvimento da
literacia. Rvachew et al. (2003) realizaram um estudo, no qual utilizaram um instrumento não
estandardizado de avaliação das competências fonológicas, adaptado do teste criado por Bird
et al. (1995). As crianças neste estudo foram avaliadas ao nível da consciência fonológica, da
perceção fonémica, dos nomes das letras e do conhecimento das palavras. Os resultados
revelaram um desempenho inferior por parte das crianças com perturbação fonológica
comparativamente às crianças sem perturbação fonológica.
As crianças com competências de consciência fonológica reduzidas podem apresentar
dificuldades em corresponder os grafemas aos fonemas e em compreender a relação
hierárquica das letras com as palavras, facto que irá assumir uma correlação negativa com o
sucesso em tarefas de consciência fonológica, de leitura e de escrita (Foy & Mann 2006; Hogan,
Catts, & Little 2005; Treiman, Sotak, & Bowman 2001). Shriberg et al. (1999) defende que não
existe uma relação unívoca entre as crianças com alterações na produção da maioria das
consoantes e o nível de dificuldades ao nível da nomeação de letras e, por conseguinte, na
associação dos grafemas aos fonemas.

2.2 Nível socioeconómico baixo
A estimulação formal ou informal que a criança recebe nos vários contextos (e.g. escola, casa,
comunidade) influencia quer o desenvolvimento da linguagem verbal oral quer as competências
de pré-literacia. As crianças pertencentes a um nível socioeconómico baixo são raramente
expostas a níveis adequados de estimulação ao nível da literacia emergente, o que tem
influência, por exemplo, no seu desempenho ao nível da aquisição do princípio alfabético e da
correspondência grafema-fonema (Lonigan et al. 1999).

3. Formato e Design dos Estímulos Visuais
As crianças com atraso/perturbação fonológica necessitam, segundo Bowen (2009), de uma
intervenção precoce com base em abordagens, procedimentos e atividades adequados que
devem ser desenvolvidas em contexto clínico. Neste sentido, os estímulos visuais desenvolvidos
podem ser utilizados, sobretudo com crianças em idade pré-escolar em contexto de sala de aula,
com crianças com alterações da articulação dos sons, com crianças com alterações fonológicas
e com crianças perturbação da linguagem. Os referidos estímulos poderão vir a ser utilizados,
por Terapeutas da Fala, por Professores do Ensino Especial, por Psicólogos, por Educadores de
Infância e também por cuidadores, quando devidamente instruídos e familiarizados
relativamente ao raciocínio subjacente à implementação dos mesmos. Os seus objetivos
principais centram-se na melhoria da produção dos sons e na estimulação da aquisição da
consciência dos grafemas e fonemas.
Os estímulos visuais foram desenvolvidos com a colaboração de uma especialista em Design de
Comunicação experiente em ilustração infantil. No que respeita ao conteúdo de cada cartão,
consideram-se as letras, tendo-se em conta o efeito de facilitação designado por “letter nameto-sound facilitation effect” no ensino das letras do alfabeto (Piasta & Wagner 2010; Treiman et
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al., 2007). Neste sentido, as letras nos cartões com os estímulos visuais foram agrupadas nas
categorias fundamentais, tendo em conta os padrões CV e VC (Piasta & Wagner 2010; Share
2004). Isto porque, as crianças aprendem com maior facilidade as letras cujo primeiro nome da
letra corresponde ao seu som, como é o caso das letras CV, comparativamente aos nomes das
letras que começam por uma vogal (VC) (Piasta & Wagner 2010; Treiman et al. 2007). Os padrões
CV e VC são mais facilmente aprendidos pelas crianças em risco de desenvolverem dificuldades
na aquisição de competências de literacia emergente literacia (e.g. crianças com perturbação
fonológica). Adicionalmente, o padrão CV torna mais evidente o nome correspondente a uma
determinada letra comparativamente ao padrão VC (Piasta & Wagner 2010). Nas figuras 1 e 2
são apresentados esquemas com a explicação do conteúdo dos cartões desenvolvidos com os
estímulos visuais.
Sugere-se uma repetição
dos grafemas ao longo da
imagem com recurso à
técnica
de
“highlight
letters” (Smith 2004).

Grafema

Relação do grafema com o
quotidiano
da
criança
(proposta de Gentry (2005))

Figura 1 Esquema básico relativo ao conteúdo do cartão com um estímulo visual específico (frente do cartão).

Grafema

Fotografia
da
Produção
do Som

Imagem
com
configuração do trato
vocal (Lindamood &
Lindamood 1998; Norris
2001).

Figura 2 Esquema básico relativo ao conteúdo do cartão com um estímulo visual específico (verso do cartão).

No que respeita ao som correspondente à letra (ver figura 1), nestes cartões, foram usadas
imagens que possibilitam uma associação entre o grafema e as situações significativas e
familiares para a criança. Neste sentido, a cada letra é associado um cenário que poderá
permitir, de forma mais imediata, a recordação do som que lhe é correspondente (ver Anexo 3).
Em cada cenário foram considerados alguns aspetos, nomeadamente o controlo do número de
grafemas em cada cartão, a consistência e o contraste da cor das letras em relação às restantes
cores presentes no cenário. Adicionalmente pretende-se que em cada cartão surjam no máximo
duas personagens inseridas num contexto familiar, desempenhando uma determinada ação.
Pretende-se que o uso destes cartões favoreça o desenvolvimento concomitante de outras
competências, como a correspondência grafema-fonema e a consciência fonémica (Lindamood
& Lindamood 1998; Norris 2001).
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No Projeto “Typographic Design for Children” também designado por “Projeto KIDSTYPE”, foi
testada a influência no reconhecimento de letras com serifa e sem serifa. Os resultados
demonstram que apesar de as crianças notarem diferenças entre os dois tipos de letras, esta
diferença não tem impacto no reconhecimento das mesmas. Ainda assim, é recomendado o uso
de letras sem serifa por serem mais simples. Nos cartões desenvolvidos teve-se em consideração
a inclusão de letras sem serifa.
No que respeita ao som correspondente à letra (ver figura 2), neste estudo, ter-se-á em
consideração o desenvolvimento de fotografias que contemplem a configuração dos
articuladores responsáveis pela produção do som, com base nos princípios subjacentes às
propostas realizadas por Norris (2001) no Programa Phonic Faces e por Lindamood & Lindamood
(1998) no Programa Lindamood-Bell Learning Processes (ver Anexo 3). Os dados de ressonância
magnética presentes no estudo realizado por Martins et al. (2008) auxiliaram na verificação do
posicionamento articulatório das estruturas da cavidade oral, responsáveis pela produção das
consoantes do Português Europeu. As fotografias da Produção do Som foram desenvolvidos
pelos autores, com recurso a uma máquina fotográfica, tendo em conta as descrições propostas
relacionadas com o ponto e modo de articulação das consoantes do Português Europeu
propostas por Cruz-Ferreira (1999), Mateus & d´Andrade (2000) e Freitas et al. (2006). O
objetivo do uso destes estímulos é promover uma melhoria da produção dos sons da fala.
Seguidamente, apresenta-se um exemplo dos cartões L&S desenvolvidos correspondentes à
Letra L (ver figura 3):

Figura 3 Cartão L&S para a Letra L (frente do cartão), correspondente ao esquema representado na figura 1.
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Figura 4 Cartão L&S para a Letra L (verso do cartão), correspondente ao esquema representado na figura 2.

Pedro, Lousada, Hall & Jesus (2018) realizaram um estudo de validação científica dos cartões
L&S e concluíram que este material é uma ferramenta útil no desenvolvimento da
correspondência letra-som e na melhoria da produção dos sons.

4. Exemplos de Atividades Terapêuticas
Pretende-se que os estímulos sejam aplicados de acordo com uma metodologia específica,
tendo em conta objetivos definidos (ver Anexos 1 e 2). Em cada sessão pretende-se a inclusão
de tarefas que promovam o desenvolvimento das seguintes competências:

4.1 Prática e aplicação do reconhecimento da letra e do som associado
O objetivo é apresentar sucessivamente os estímulos presentes no cartão (nomeadamente a
letra e a configuração do trato vocal), de modo a que a criança seja esclarecida quanto ao
conteúdo do mesmo, nomeadamente:






Focar a atenção da criança para a posição do articulador;
Focar a atenção para a letra;
Fornecer e solicitar o modelo de produção presente no cartão;
Produzir o som correspondente à letra;
Fornecer pistas propriocetivas.

4.2 Atividades de Produção
O objetivo principal desta atividade é promover a melhoria da produção dos sons da fala,
nomeadamente do alvo terapêutico selecionado, especificamente:




Melhorar a produção de palavras com ajuda da palavra escrita;
Melhorar a produção de palavras sem ajuda da palavra escrita;
Identificar a posição silábica do fonema-alvo.
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4.3 Identificação do nome das Letras Maiúsculas
O objetivo desta tarefa é a criança identificar o nome das letras maiúsculas que lhe são
apresentadas.

4.4 Produção do nome das Letras Maiúsculas
O objetivo é a criança produzir o nome associado às letras maiúsculas que lhe são apresentadas.

4.5 Identificação do Som das Letras Maiúsculas
O objetivo é a criança identificar o som associado às letras maiúsculas que lhe são apresentadas.

4.6 Produção do Som das Letras Maiúsculas
O objetivo é a criança produzir o som associado às letras maiúsculas que lhe são apresentadas.

4.7 Correspondência grafema-fonema
O objetivo é a criança produzir o nome e som associado às letras maiúsculas que lhe são
apresentadas.
Nota: O Terapeuta em cada etapa da sessão deve ter o cuidado de sumariar o que ensinou à
criança, tal como proposto por Norris (2001) em “sumarize what has been learned”.
No decorrer das sessões de intervenção será também ensinado o som correspondente à letra. É
necessário fornecer o feedback corretivo adequado à criança quando as respostas forem
incorretas (Share 2004). Os estudos consultados relatam que os blocos de intervenção
apresentam uma duração que varia entre 4 a 10 semanas (Banajee, 2007; Carroll 2004; Castles
et al., 2009; Gillon 2005; Piasta & Wagner 2010; Randolph 2012; Terrell 2007). O período de
intervenção mais frequentemente considerado nos estudos é de 6 semanas (Gillon 2005;
Randolph 2012; Share 2004; Terrell 2007).O estudo de Roth et al. (2002) inclui crianças com
perturbações dos sons da fala e da linguagem, indicando um tempo de intervenção entre 6 a 8
semanas.
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5. Especificidades dos Cartões L&S
Pretende-se que cada um dos cartões seja consistente na quantidade de estímulos que
apresenta. Por conseguinte cada um dos cartões contém:
a) Frente do Cartão
•
•
•

Grafema (lado esquerdo);
Cenários relacionados com o quotidiano da criança (lado direito);
Repetição de grafemas (3 grafemas por cenário);

b) Verso do Cartão
•
•

Fotografia com a produção do som associado:
 Modelo Exagerado (lado esquerdo);
 Modelo Normal (lado direito).
Procedimentos de estimulação (parte inferior do cartão);

Nota: O uso destes cartões está associado a uma metodologia específica de
apresentação dos estímulos, a qual se encontra explorada na seção seguinte, designada
por “Modelo de Orientação da Sessão Terapêutica com recurso aos estímulos visuais.
Neste documento poderá ser também encontrada uma clarificação relativa aos
objetivos gerais e específicos associados aos mesmos. Adicionalmente deve ter-se em
consideração o conjunto de listas de palavras desenvolvidas que devem acompanhar
cada um destes cartões.

5.1 Cartões L&S – Correspondências Unívocas
5.1.1 Letra P / Som [p]

Cenário – No cenário surge um menino que escuta atentamente o barulho produzido
pela queda de gotas de água numa superfície. O menino tenta imitar o barulho das gotas
que caem de uma torneira, o qual é semelhante ao som [p] correspondente à letra P.
Repetição do grafema - Quando a gota cai desfaz-se num conjunto de outras gotas que
circundam a letra P. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som
associado à letra apresentada.
Fotografia da Produção do Som - Ocorre um movimento de fechamento dos lábios
superior e inferior, o qual é sustentado pela mandíbula. A pressão atrás da oclusão
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aumenta (o velo impede que o ar se escape pelo nariz) e de seguida dá-se uma abertura
abrupta da cavidade oral. Não ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se ligeiramente com uma espátula nos lábios
superior e inferior e pede-se para a criança aproximá-los (ponto de articulação).
Realizam-se movimentos bilabiais iniciais. De seguida, solicita-se que a criança realize
uma inspiração profunda e que quebre o fluxo contínuo de ar com o movimento de
aproximação dos lábios, enfatizando-se a exteriorização do ar pela cavidade oral (modo
de articulação). Pode-se pressionar a asa do nariz para reduzir o possível
acompanhamento da nasalidade (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004; Secord et al.,
2007).
5.1.2 Letra B / Som [b]

Cenário – No cenário surge um menino que se encontra rodeado por bolinhas de sabão.
O menino decide rebentar as bolinhas de sabão, o que leva à produção do som [b]
correspondente à letra B.
Repetição do grafema – As bolinhas de sabão têm no seu interior a letra B. Desta forma,
a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som - Ocorre um movimento de fechamento dos lábios
superior e inferior, o qual é sustentado pela mandíbula. A pressão atrás da oclusão
aumenta (o velo impede que o ar se escape pelo nariz) e de seguida dá-se uma abertura
abrupta da cavidade oral. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se ligeiramente com uma espátula nos lábios
superior e inferior e pede-se para a criança aproximá-los (ponto de articulação). De
seguida, solicita-se que a criança realize uma inspiração profunda e durante a expiração
produza continuamente a vogal [a], aproximando progressivamente, os lábios superior
e inferior, de modo a ocorrer a produção do som [b] com vozeamento. Demonstra-se a
exteriorização do ar pela cavidade oral e enfatiza-se a ocorrência de vibrações laríngeas
(modo de articulação) (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004).
5.1.3 Letra T / Som [t]

Cenário - No cenário surge um menino que está a escutar atentamente o som produzido
pelo movimento dos ponteiros do relógio. O menino tenta imitá-lo, o que leva à
produção do som [t] correspondente à letra T.
Repetição do grafema – O interior dos ponteiros do relógio associa-se à letra T. Desta
forma, a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema
apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua toca na parte anterior da arcada
dentária superior. Não ocorre vozeamento.
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Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula na região alveolar e pedese à criança para aproximar o ápice lingual em direção à mesma. Segura-se na mandíbula
da criança e pede-se para esta praticar a elevação e o abaixamento da língua (ponto de
articulação). De seguida, pede-se para a criança expirar o ar, de modo a alcançar a
produção do som [t] (modo de articulação). Demonstra-se a exteriorização do ar pela
cavidade oral. Se a criança for capaz de produzir o som [d] pede-se para esta sussurrálo, de modo a alcançar a produção do som [t] (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004; Secord
et al. 2007).

5.1.4 Letra D / Som [d]

Cenário – No cenário surge uma mãe que está a brincar com o seu filho. Durante a
interação, a mãe faz cócegas ao filho, ao mesmo tempo que produz o som [d]
correspondente à letra D.
Repetição do grafema – No gorro da criança surgem as letras D. Desta forma, a criança
poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua toca na parte anterior da arcada
dentária superior. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula na região alveolar e pedese para a criança aproximar o ápice lingual em direção à mesma, pressionando a língua
sobre a arcada dentária superior. Segura-se na mandíbula da criança e pede-se para esta
praticar a elevação e o abaixamento da língua (ponto de articulação). De seguida, pedese para a criança expirar o ar e demonstra-se o vozeamento. Demonstra-se a
exteriorização do ar pela cavidade oral. Enfatiza-se a ocorrência de vibrações laríngeas
(modo de articulação). Se a criança for capaz de produzir o som [t] pede-se para esta
realizar a produção repetida do mesmo, demonstrando-se a ocorrência de vibrações
laríngeas, o que permite enfatizar o vozeamento (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004;
Secord et al. 2007).
5.1.5 Letra N / Som [n]

Quotidiano da criança – No cenário surge uma menina, cuja expressão facial demonstra
rejeição à sopa, produzindo repetidamente o som [n] correspondente à letra N.
Repetição do grafema – Na mesa encontra-se uma pequena toalha que contém as letras
N. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema
apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua toca nos alvéolos. Há fluxo de ar
através da cavidade nasal. Ocorre vozeamento.
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Procedimentos de estimulação – Recorre-se a um espelho de Altman para se enfatizar
a saída do ar pela cavidade nasal (modo de articulação). De seguida, solicita-se à criança
que realize uma inspiração profunda e, no momento da expiração pede-se para esta
produzir o som [a] com os lábios encerrados. Posteriormente, solicita-se que
progressivamente eleve o ápice da língua em direção aos alvéolos, de modo a alcançar
a produção do som [n] com vozeamento (ponto de articulação). Enfatiza-se a ocorrência
de vibrações na região laríngea e na asa do nariz (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004).
5.1.6 Letra L / Som [l]

Cenário – No cenário surge um cantor que produz de forma repetida o som [l]
correspondente à letra L.
Repetição do grafema – Próximo do cantor surge um balão de fala que contempla as
letras L. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao
grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre um movimento aproximação e/ou toque da
coroa da língua aos alvéolos. O fluxo de ar passa pelos lados do dorso da língua. Ocorre
vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para realizar a elevação e
abaixamento do ápice de língua, primeiro, lentamente e depois, rapidamente em
direção à região alveolar (ponto de articulação). Utiliza-se uma palhinha para mostrar a
distinção entre fluxo de ar central e lateral a partir da cavidade oral. Enfatiza-se a
demonstração/prática da saída lateral de ar (modo de articulação). Demonstra-se a
ocorrência de vibrações laríngeas (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004).
5.1.7 Letra F / Som [f]

Quotidiano da criança – No cenário surge um menino com medo de um gato furioso. O
gato produz repetidamente o som [f] correspondente à letra F.
Repetição do grafema – A coleira do gato contempla as letras F. Desta forma, a criança
poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema apresentado.

Fotografia da Produção do Som – Ocorre um movimento de aproximação do lábio
inferior à arcada dentária superior, o qual é sustentado pela mandíbula. Não ocorre
vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula no lábio inferior e nos
incisivos superiores centrais e, de seguida, pede-se para a criança aproximá-los (ponto
de articulação). Pode-se enfatizar o uso do lábio inferior através de uma pista visual (e.g.
fita adesiva colorida hipoalergénica). Posteriormente, pede-se para a criança sobrepor
os incisivos superiores ao lábio inferior enquanto expira o ar, o que levará à produção
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do som [f]. Demonstra-se a exteriorização do ar pela cavidade oral (modo de
articulação) (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.8 Letra V / Som [v]

Cenário – No cenário surge um menino que observa e escuta atentamente o ruído
produzido por um avião. O menino tenta imitar o barulho do avião, o qual é semelhante
ao som [v] correspondente à letra V.
Repetição do grafema – Sobre o avião encontram-se posicionadas as letras V. Desta
forma, a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema
apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre um movimento de aproximação do lábio
inferior à arcada dentária superior, o qual é sustentado pela mandíbula. Ocorre
vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula no lábio inferior e nos
incisivos superiores centrais e, de seguida, pede-se para a criança aproximá-los (ponto
de articulação). Pode-se enfatizar o uso do lábio inferior através de uma pista visual (e.g.
fita adesiva colorida hipoalergénica). Deve-se enfatizar a vibração dos lábios durante a
produção, de modo a alcançar a produção do som [v] (modo de articulação). Em
concomitância, pede-se para a criança aproximar o indicador ao lábio inferior e ao
pescoço, de modo a sentir a vibração destas estruturas. Demonstra-se a exteriorização
do ar pela cavidade oral. Se a criança for capaz de produzir o som [f] pede-se para esta
realizar a produção repetida do mesmo, demonstrando-se a ocorrência de vibrações
laríngeas, o que permite enfatizar o vozeamento (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.9 Letra M / Som [m]

Cenário – No cenário surge uma menina que está a cheirar uma flor. A menina considera
que o perfume da flor é maravilhoso, produzindo repetidamente, o som [m]
correspondente à letra M.
Repetição do grafema – Atrás da menina encontram-se alguns arbustos que
contemplam as letras M. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som
associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre um movimento de fechamento dos lábios
superior e inferior, o qual é sustentado pela mandíbula. Há fluxo de ar através da
cavidade nasal. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula nos lábios superior e
inferior e pede-se à criança para os aproximar (ponto de articulação). De seguida, pedese para a criança inspirar e expirar repetidamente, estabelecendo-se turnos na execução
desta tarefa, entre o adulto e a criança. Recorre-se a um espelho de Altman para se
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enfatizar a saída do ar pela cavidade nasal (modo de articulação). Enfatiza-se a
ocorrência de vibrações laríngeas e da saída de ar pela asa do nariz. Uma vez
estabelecido o padrão expiratório, pede-se à criança para produzir [a] na fase expiratória
com os lábios encerrados (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.10 Letra S / Som [s]

Cenário – No cenário surge um menino a fazer um safari, o qual demonstra interesse
em fotografar alguns animais, como por exemplo, as serpentes. O menino demonstra
interesse em ouvir o som [s] produzido pelas cobras, o qual é semelhante ao som
correspondente à letra S.
Repetição do grafema – No caminho o menino encontra algumas pedras, as quais
apresentam as letras S. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som
associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua encontra-se elevada em direção à
região alveolar. Não ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para fazer um sorriso e manter o
ápice de língua atrás dos incisivos inferiores (ponto de articulação). Se a criança
conseguir produzir o som [t] pede-se para esta realizar a produção repetida do mesmo,
prolongando-o de modo a alcançar a produção do som [s]. Pede-se à criança para dar
continuidade à produção do fluxo de ar suave e contínuo. Utiliza-se o indicador para dar
indicação da emissão central do fluxo de ar (modo de articulação) (Bleile 2004; Secord
et al. 2007).
5.1.11 Letra Z / Som [z]

Cenário – No cenário surge um menino que aponta para uma colmeia. Este menino
demonstra interesse por uma abelha que sai do interior da colmeia, escutando
atentamente o ruído produzido pela abelha, o qual é semelhante ao som [z]
correspondente à letra Z.
Repetição do grafema – As abelhas que circundam as colmeias contemplam as letras Z.
Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema
apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua encontra-se elevada em direção à
região alveolar. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para fazer um sorriso e manter o
ápice de língua atrás dos incisivos inferiores (ponto de articulação). Se a criança
conseguir produzir o som [s] pede-se para esta realizar a produção repetida do mesmo,
demonstrando-se a ocorrência de vibrações laríngeas, o que permite enfatizar o
vozeamento. Estes processos podem permitir alcançar a produção do som [z]. Utilize o
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indicador para salientar que deverá haver uma emissão central do ar (modo de
articulação) (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.12 Dígrafo CH / Letra X / Som [ʃ]

Cenário – No cenário surge um bebé que dorme no seu berço. A mãe produz o som [ʃ]
associado ao dígrafo CH / Letra X para ninguém acordar o bebé.
Repetição do grafema – Próximo da cama do bebé poderão estar alguns brinquedos que
contemplam os dígrafos CH / Letra X. Desta forma, a criança poderá produzir
repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre uma aproximação da coroa da língua à região
palato-alveolar. Não ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Toca-se com uma espátula no ponto de contato da
língua com a região palato-alveolar, pedindo-se para a criança expirar ar (ponto de
articulação). Se a criança conseguir produzir o som [s] pede-se para esta prolongar a
produção do mesmo, à medida que faz a protusão labial e a retração da região posterior
da língua para alcançar a produção do som [ʃ]. Deve-se dar indicação da saída central do
ar (modo de articulação) (Secord et al. 2007).
5.1.13 Letra J / Som [ʒ]

Cenário – No cenário surge uma menina a aspirar a casa. A menina escuta atentamente
o som do aspirador, o qual se assemelha ao som [ʒ] da letra J.
Repetição do grafema – O aspirador contempla as letras J. Desta forma, a criança
poderá produzir repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som - Ocorre uma aproximação da coroa da língua à região
palato-alveolar. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação - Toca-se com uma espátula na região central da língua
e, de seguida, pede-se à criança para elevá-la em direção ao ponto de contato palatoalveolar à medida que a criança expira ar (ponto de articulação). Pede-se à criança para
prolongar o som [ʃ] e, colocando a sua mão na região do pescoço, demonstra-se a
ocorrência de vibrações laríngeas, de modo a enfatizar-se o vozeamento. Deve-se dar
indicação da saída central do ar (modo de articulação). Seguidamente, solicita-se que
faça alternância entre o som [ʃ] (não-vozeado) e [ʒ] (vozeado) (Bleile 2004; Secord et al.
2007).
5.1.14 Letra C / Som [k]

Cenário – No cenário surge um menino muito doente que, permanentemente, tosse.
Enquanto tosse, o menino produz repetidamente o som [k] correspondente à letra C.
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Repetição do grafema – O menino está deitado numa cama e as extremidades da
mesma apresentam as letras C. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente
o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – O dorso da língua toca no véu do palato. Não ocorre
vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para abrir a cavidade oral até
alcançar uma posição média. Recorre-se a uma espátula para posicionar a língua
posteriormente (ponto de articulação). Pede-se à criança para realizar este movimento
de elevação da parte posterior da língua, de modo a alcançar a produção do som [k].
Pede-se à criança para produzir repetidamente o som [k] e enfatiza-se a saída de ar,
aproximando-se a mão da criança à cavidade oral (modo de articulação) (Bleile 2004;
Secord et al. 2007).
5.1.15 Letra G / Som [ɡ]

Cenário – No cenário surge uma mãe que está a realizar uma interação comunicativa
com um bebé. A mãe repete continuamente o balbucio produzido pelo bebé, o qual
consiste no som [ɡ] semelhante ao correspondente ao da letra G.
Repetição do grafema – No cenário surge um candeeiro que tem três bolas, as quais
contemplam as letras G. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – O dorso da língua toca no véu do palato. Ocorre
vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para abrir a cavidade oral até
alcançar uma posição média. Pode-se usar uma espátula para posicionar a língua
posteriormente (ponto de articulação). Pede-se à criança para realizar este movimento
de elevação da parte posterior da língua, de modo a alcançar a produção do som [g],
enfatizando-se o vozeamento. Pede-se à criança para produzir repetidamente o som [g]
e enfatiza-se a saída de ar, aproximando-se a mão da criança à cavidade oral (modo de
articulação) (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.16 Letra R / Som [ʀ]

Cenário – No cenário surge um menino num jardim zoológico. O menino observa e
escuta atentamente o barulho produzido pelo leão enjaulado. O menino tenta imitar o
barulho produzido pelo leão, ou seja o som [ʀ] correspondente à letra R.
Repetição do grafema – Na imagem perto da jaula do leão encontram-se algumas
pedras, as quais contemplam as letras R. Desta forma, a criança poderá produzir
repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre a vibração da úvula.
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Procedimentos de estimulação - Pode-se recorrer a uma espátula para posicionar a
língua posteriormente (ponto de articulação). Pede-se para a criança sentir a saída
central do ar, aproximando-se a sua mão à cavidade oral (modo de articulação). Devese enfatizar a ocorrência de vibrações laríngeas (Araújo & Soares 2002).
5.1.17 Dígrafo NH / Som [ɲ]

Cenário – No cenário surge um menino numa situação de gozo em relação ao colega,
produzindo repetidamente o som [ɲ] correspondente ao dígrafo NH. O exemplo
ilustrado representa um contexto, no qual decorre uma competição numa corrida, em
que um deles chega à meta mais depressa que o outro.
Repetição do grafema – As pedras que se encontram no caminho, bem como uma das
T-Shirts dos meninos contemplam os dígrafos “NH”. Desta forma, a criança poderá
produzir repetidamente o som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – O dorso da língua toca na região palatal. Há fluxo de
ar através da cavidade nasal.
Procedimentos de estimulação – Recorre-se a um espelho de Altman para enfatizar a
saída do ar pela cavidade nasal (modo de articulação). Solicita-se a abertura da cavidade
oral até uma posição média. Pede-se para a criança produzir o som [n]. Posteriormente,
pede-se à criança para pressionar o ápice da língua contra a arcada dentária inferior, de
modo a alcançar a posteriorização da língua (ponto de articulação). Nestas
circunstâncias, pedindo-se, novamente para a criança tentar produzir o som [n], o
resultado será a produção do som [ɲ]. Enfatiza-se a ocorrência de vibrações laríngeas e
da asa do nariz (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.1.18 Dígrafo LH / Som [ʎ]

Cenário – Na imagem surge uma menina que encontra algo desagradável no prato da
sopa (no exemplo ilustrado surge uma mosca), enquanto está à mesa a comer a sopa.
Nesta situação a menina produz repetidamente um som respeitante ao desagrado, o
qual é semelhante ao som [ʎ] correspondente ao dígrafo LH.
Repetição do grafema – Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre uma aproximação ou toque do dorso da língua
à região palatal. O fluxo de ar passa pelos lados do dorso da língua. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação –Pede-se à criança para posicionar a língua, de modo a
que esta contacte com a região do palato (ponto de articulação). De seguida, pratica-se
a saída de ar lateralmente (modo de articulação). Enfatiza-se que as vibrações das
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estruturas são mais fortes durante a produção do som [ʎ], comparativamente à
produção do som [l] (Araújo & Soares 2002).
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5.2 Cartões L&S – Correspondências Não-Unívocas
5.2.1 Letra R / Som [ɾ]

Cenário – No cenário surge um menino que está a conduzir uma mota. O menino decide
observar e escutar atentamente o barulho produzido pelo acelerar da mota. O menino
tenta imitar o barulho produzido pelo acelerar da mota, o qual é correspondente ao som
[ɾ] correspondente à letra R.
Repetição do grafema – A própria mota e as montanhas circundantes perto da jaula do
leão contemplam as letras R. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre vibração da coroa da língua junto aos alvéolos.
Procedimentos de estimulação – Primeiramente, pede-se à criança para realizar uma
inspiração profunda. De seguida, solicita-se à criança que em concomitância com a
expiração do ar (modo de articulação), eleve o ápice da língua em direção à região
alveolar, de modo a alcançar a produção do som [ɾ] (ponto de articulação). Pode-se
utilizar uma espátula para facilitar o movimento supracitado. Se necessário,
previamente, deve-se realizar alguns exercícios que estimulem o movimento pósteroanterior da língua (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004).
5.2.2 Letra C / Som [s]

Cenário – No cenário surge um menino em contexto de safari, o qual demonstra
interesse em fotografar alguns animais, como por exemplo, as cobras. O menino
demonstra interesse em ouvir o som [s] produzido pelas cobras.
Repetição do grafema – No caminho o menino encontra algumas pedras, as quais
apresentam as letras C. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua encontra-se elevada em direção à
região alveolar. Não ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Pede-se à criança para fazer um sorriso e manter o
ápice de língua atrás dos incisivos inferiores (ponto de articulação). Pode-se solicitar que
produza [ui] repetidamente. Se a criança conseguir produzir o som [t] pede-se para esta
realizar a produção repetida do mesmo, prolongando-o de modo a alcançar a produção
do som [s]. Pede-se à criança para dar continuidade à produção do fluxo de ar suave e
contínuo. Utiliza-se o indicador para dar indicação da emissão central do fluxo de ar
(modo de articulação) (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
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5.2.3 Letra G / Som [ʒ]

Cenário – No cenário surge uma menina a aspirar a casa. A menina escuta atentamente
o som do aspirador, o qual se assemelha ao som [ʒ] correspondente à letra G.

Repetição do grafema – O aspirado contempla as letras G. Desta forma, a criança poderá
produzir repetidamente o nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som - Ocorre uma aproximação da coroa da língua à região
palato-alveolar. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação - Utiliza-se uma espátula, toca-se na região central da
língua e, de seguida, pede-se à criança para elevá-la em direção ao ponto de contato
palato-alveolar à medida que a criança expira ar (ponto de articulação). Pede-se à
criança para prolongar o som [ʃ] e, colocando a mão na região do pescoço, demonstrase a ocorrência de vibrações laríngeas, de modo a enfatizar-se o vozeamento (modo de
articulação). Seguidamente, solicita-se que faça alternância entre o som [ʃ] (nãovozeado) e [ʒ] (vozeado) (Bleile 2004; Secord et al. 2007).
5.2.4 Letra S / Som [z]

Cenário – No cenário surge um menino que aponta para uma colmeia. Este menino
demonstra interesse por uma abelha que sai do interior da colmeia, escutando
atentamente o ruído produzido pela abelha, o qual é semelhante ao som [z] associado
à letra S.
Repetição do grafema – O ramo onde está posicionada a colmeia apresenta folhas que
contemplam as letras S. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – A coroa da língua encontra-se elevada em direção à
região alveolar. Ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação - Pede-se à criança para fazer um sorriso e manter o
ápice de língua atrás dos incisivos inferiores (ponto de articulação). Pode-se solicitar que
produza [ui] repetidamente. Se a criança conseguir produzir o som [s] pede-se para esta
realizar a produção repetida do mesmo, demonstrando-se a ocorrência de vibrações
laríngeas, o que permite enfatizar o vozeamento. Estes processos podem permitir
alcançar a produção do som [z]. Utilize o indicador para salientar que deverá haver uma
emissão central do ar (modo de articulação) (Araújo & Soares 2002; Bleile 2004; Secord
et al. 2007).
5.2.5 Letra S / Som [ʃ]

Cenário – No cenário surge um bebé que dorme no seu berço. A mãe olha para o bebé
e como não quer acordá-lo produz o som [ʃ] associado à letra S.
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Repetição do grafema – Próximo da cama do bebé poderão estar alguns brinquedos que
contemplam as letras S. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre uma aproximação da coroa da língua à região
palato-alveolar. Verifica-se arredondamento labial. Não ocorre vozeamento.
Procedimentos de estimulação – Utiliza-se uma espátula, de modo dar a perceção do
ponto de contato da língua com a região palato-alveolar, à medida que a criança expira
ar (ponto de articulação). Se a criança conseguir produzir o som [s] pede-se para esta
prolongar a produção do mesmo, ao mesmo tempo que faz a protusão labial e a retração
da região posterior da língua para alcançar a produção do som [ʃ]. Deve-se dar indicação
da saída central do ar (modo de articulação) (Secord et al. 2007).
5.2.6 Letra Z / Som [ʃ]

Cenário – No cenário surge um bebé que dorme no seu berço. A mãe olha para o bebé
e como não quer acordá-lo produz o som [ʃ] correspondente à letra.

Repetição do grafema – Próximo da cama do bebé poderão estar alguns brinquedos que
contemplam as letras Z. Desta forma, a criança poderá produzir repetidamente o
nome/som associado ao grafema apresentado.
Fotografia da Produção do Som – Ocorre uma aproximação da coroa da língua à região
palato-alveolar. Não ocorre vozeamento.

Procedimentos de estimulação – Utiliza-se uma espátula, de modo dar a perceção do
ponto de contato da língua com a região palato-alveolar, à medida que a criança expira
ar (ponto de articulação). Se a criança conseguir produzir o som [s] pede-se para esta
prolongar a produção do mesmo, ao mesmo tempo que faz a protusão labial e a retração
da região posterior da língua para alcançar a produção do som [ʃ]. Deve-se dar indicação
da saída central do ar (modo de articulação) (Secord et al. 2007).
5.3 Cartões L&S – Bibliografia Recomendada
ARAÚJO, R.; SOARES, L. 2002. Práticas em Fonoaudiologia. Rio de Janeiro: Livraria e Editiora
Revinter.
BERNTHAL, J.; BANKSON, N. 2003. Articulation and Phonological Disorders. Boston: Pearson
Education.
BLEILE, K. 1996. Articulation and Phonology Disorders: A Book of Exercises. San Diego: CA:
Singular Publishing Group, Inc.
CRUZ-FERREIRA, M. 1999. Portuguese (European). In IPA. Ed. Handbook of the International
Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet
(pp.
126-130). Cambridge: Cambridge University Press.

27

FREITAS, M., FROTA, S., VIGÁRIO, M.; MARTINS, P. 2006. Efeitos prosódicos e efeitos de frequência
no desenvolvimento silábico em Português Europeu., Actas da Conferência XX Encontro
Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Lisboa.
LINDAMOOD, C.; LINDAMOOD, P. 1998. The Lindamood Phoneme Sequencing Program for reading,
spelling and speech: The LIPS Program. Austin: Pro-Ed.
MARTINS, P., CARBONE, I., PINTO, A., SILVA, A.; TEIXEIRA, A. 2008. European Portuguese MRI based
speech production studies. Speech Communication. Speech Communication, 50: 925952.
SECORD, W., BOYCE, S., DONOHUE, J., FOX, R.; SHINE, R. 2007. Eliciting Sounds - Techniques and
Strategies for clinicians. United States of America: Delmar - Cengage Learning.

28

6. Anexo 1 - Modelo de Orientação da Sessão Terapêutica com
recurso aos estímulos visuais
De seguida propõe-se um exemplo de um Guião de apresentação dos estímulos para a
realização das tarefas alvo, em contexto de sessão terapêutica:
“Combined Letter Name and Sound Condition” (Piasta & Wagner 2010)
De seguida propõe-se um exemplo de um Guião de apresentação dos estímulos para a
realização das tarefas alvo, em contexto de sessão terapêutica:
Etapa nº1: Prática e aplicação do reconhecimento da letra e do som associado (Cartão
L&S) 1:
a. O Terapeuta deve propor a realização de algumas atividades que permitam
explicar à criança o conteúdo da face do cartão L&S. O Terapeuta deve ter o
cuidado de focar a atenção da criança, individualmente, em cada estímulo
presente no cartão L&S, procedendo da seguinte forma:
i.

ii.
iii.

ii.
iii.

O Terapeuta deve dirigir a atenção da criança para o grafema
presente na face do cartão L&S. Sugere-se que utilize uma folha para
tapar a metade esquerda do cartão L&S. De seguida, deve-se dizer o
nome desse grafema “Vamos olhar para a letra vermelha deste
cartão! Sabes qual é o nome desta letra? Esta é a letra ___ (o
Terapeuta deve nomear a letra presente no cartão)” (foco 1: letra).
De seguida, o Terapeuta deve dizer à criança “Agora é a tua vez! Olha
para esta letra! Lembraste do nome dela? (esperar que a criança
produza o nome da letra).
O Terapeuta deve dizer à criança “Agora vamos olhar para esta
imagem. O que é que consegues ver nesta parte do cartão?” Nesta
tarefa, o Terapeuta deve pedir à criança para:
9.
descrever a imagem;
10.
circundar no cartão L&S as 3 letras presentes na imagem
com uma caneta de acetato;
O Terapeuta deve perguntar à criança: “Qual achas que será o som (ex:
do pingar das gotas)? Qual é o nome da letra pertencente a este som?”.;
Posteriormente, solicita-se à criança para ser a vez dela a perguntar ao
Terapeuta, seguindo o modelo fornecido, chamando-se a atenção que
deverá executar a tarefa supracitada em (iii).

O Terapeuta deverá recorrer ao verso do cartão L&S, especificamente aos procedimentos de estimulação e ao Guia
para as Perturbações dos Sons da Fala, sempre que considerar necessário incluir na sessão uma componente de treino
fonético.

1
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b. O Terapeuta deve colocar dois cartões L&S (com a face visível) sobre um quadro
ou outra plataforma, procedendo da seguinte forma 2:
i.
O Terapeuta deve colocar duas imagens sobre um quadro ou outra
plataforma (com diferenças no ponto de articulação, ex: Pato; Data);
ii.
Primeiro nomeiam-se os nomes e os sons das letras presentes nos
cartões L&S. Posteriormente verifica-se se a criança os reconhece e
os nomeia corretamente;
iii.
De seguida, o Terapeuta deve dizer “Escolhe tu um cartão com uma
imagem! Tens que estar com muita atenção, porque sou eu que vou
dizer o nome destas palavras (o Terapeuta deve lentificar a produção
do som alvo)! Descobre qual destes cartões pertence o nome desta
imagem!”);
iv.
O Terapeuta solicita à criança para colocar a imagem correspondente
sobre o cartão L&S que está no quadro, dirigindo o seguinte estímulo
verbal: “Qual é o som que está presente no nome da imagem deste
cartão?”. Se a criança associar sem responder, o Terapeuta deve
dirigir o seguinte estímulo “O que é que está aqui nesta imagem?”.
c. O Terapeuta deve pedir à criança para prestar atenção a um conjunto de palavras
isoladas (ver Anexo 6) que se encontram escritas em cartões coloridos (listas de
palavras da posição inicial, medial ou final) (com ajuda da palavra escrita);
i. O Terapeuta deve mostrar o cartão L&S (com a frente visível) impresso
numa folha A3;
ii. O Terapeuta deve solicitar à criança “Agora vamos descobrir as palavras
que vamos colar à volta do cartão L&S. Temos que procurar a letra ___
nas palavras (apontar para a letra com a pista visual presente no cartão
e esperar pela produção da criança). Se a criança não produzir o nome da
letra, o Terapeuta não deve fornecer o cartão com a palavra.”;
iii. O Terapeuta fornece à criança um conjunto de cartões com palavras
escritas, esperando que a criança os associe corretamente ao cartão L&S;
iv. Utilizando-se os cartões associados, o Terapeuta deve solicitar à criança
para identificar a posição correta do som correspondente à letra na
palavra escrita (podendo, o som alvo encontrar-se em posição inicial,
medial ou final). O terapeuta esclarece as noções de início, meio e fim de
palavra. De seguida, o Terapeuta pergunta: “Nesta palavra onde está a
letra que faz o som ___?”;
v. O Terapeuta, após fornecer o modelo, solicita a respetiva produção da
palavra, dizendo à criança “A palavra _____ (produzida pelo Terapeuta)
tem a letra ___ (esperar pela produção da criança) que faz o som ___
(esperar pela produção da criança). Muito bem!”;
2

Se a criança não executar a tarefa, o Terapeuta deve (Norris 2001):
•
Apontar para o cartão, produzindo o som e a palavra (ex: /p/ /p/ /p/ /pato/)
•
Segurar o cartão perto da cavidade oral, produzindo o som e a palavra (ex: /p/ /p/ /p/ /pato/)
•
Dizer alto a/as palavras;
•
Colocar o cartão sobre a imagem correta, dizendo (ex: /p/ /p/ /p/ /pato/)
•
Enfatizar o som representado na imagem do cartão L&S;

30

vi. Por fim, apresenta-se um conjunto de cartões com imagens baralhados
em cima da mesa, em alternância, o Terapeuta e a criança produzem a
palavra correspondente a cada imagem. Por exemplo, um deles segura
no cartão L&S (com vários grafemas sobrepostos) e o outro vai buscar
uma imagem, verificando se esta lhe corresponde ou não (analisando a
palavra escrita). Se a imagem corresponder ao cartão L&S, a criança
deverá colar um dos grafemas do cartão L&S no verso da mesma.
Feedback: É muito importante fornecer reforço positivo (“A palavra ____ (produzida
pela criança) tem o som ___ (produzido pela criança). Boa!) para as respostas corretas
e fornecer feedback corretivo (“A palavra ____ (produzida pelo Terapeuta) não tem o
som ____ (produzido pelo Terapeuta)“) para as respostas incorretas.
Etapa nº 2: Revisão de Letras (letras sublinhadas a verde na tabela 10)
Nota: O Terapeuta tem cerca de 1 minuto por letra para rever as letras que já foram introduzidas em
sessão (ver tabela 1), seguindo apenas o sumário presente na etapa nº1 (Norris 2001).

i.

O Terapeuta deve sumariar o que ensinou à criança e deve fornecer
o seguinte reforço: “Vamos relembrar as letras que já aprendeste! O
nome desta letra é ____ e o som correspondente é ___ (produzido
pela criança).”

Etapa nº 3: Introdução de uma Letra Nova (letra sublinhada a laranja na tabela 10)
Identificação/Produção do Som
iv.

v.
vi.

vii.
viii.

O Terapeuta deve dirigir a atenção da criança para o grafema
presente na face do cartão L&S. Sugere-se que utilize uma folha para
tapar uma parte do cartão L&S. De seguida, deve dizer o nome desse
grafema “Vamos olhar para a letra vermelha deste cartão! Sabes qual
é o nome desta letra? Esta é a letra ___ (o Terapeuta deve nomear a
letra presente no cartão)” (foco 1: letra).
De seguida, o Terapeuta deve dizer à criança “Agora é a tua vez! Olha
para esta letra! Lembraste do nome dela? (esperar que a criança
produza o nome da letra).
O Terapeuta deve dizer à criança “Agora vamos olhar para esta
imagem. O que é que consegues ver nesta parte do cartão?” Nesta
tarefa, o Terapeuta deve pedir à criança para:
9.
descrever a imagem;
10.
apontar as letras presentes na imagem do cartão.
O Terapeuta deve perguntar à criança: “Qual achas que será o som (ex:
do pingar das gotas)? Qual é o nome da letra pertencente a este som?”;
A criança deverá circundar no cartão L&S as 3 letras presentes na imagem
com uma caneta de acetato e produzir o som correspondente;
Correspondência grafema-fonema

i.

O Terapeuta esconde a face do cartão L&S anteriormente apresentado
na tarefa de identificação/produção do nome/som da letra;
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ii. Posteriormente, realiza-se um jogo com várias bolas que contém diversas
letras. Cada jogador deverá verificar quais as bolas que lhe calharam e
lembrar-se se pertencem ao cartão L&S que está escondido;
iii. Em concomitância, o Terapeuta deve dirigir o seguinte estímulo “É a letra
___ (nome produzido pela criança). Muito bem!”.
d. Para finalizar a sessão, o Terapeuta tem dois fantoches, atribuindo um deles à
criança. Enquanto o Terapeuta produz o som de uma letra, a criança tentará
adivinhar o seu nome (vice-versa). Sempre que a criança não produzir a resposta
correta, deve-se recorrer ao respetivo cartão L&S.
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Fotografias demonstrativas de atividades executadas em sessão

Figura 5 Exemplo de atividade correspondente à etapa nº1 do Guião de Intervenção presente no Anexo 11. Esta
atividade demonstra a exploração do cartão L&S <z>/[z] pelo nome do grafema.

Figura 6 Exemplo de atividade correspondente à etapa nº1 do Guião de Intervenção presente no Anexo 11. Esta
atividade demonstra a exploração do cartão L&S <z>/[z] pelo som da letra. A cada um dos grafemas presentes na
imagem, a criança teria que realizar um círculo e produzir o som correspondente.
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Figura 8 Exemplo de atividade correspondente à etapa nº1 do Guião de Intervenção presente no Anexo 11. Esta atividade
demonstra a exploração do cartão L&S <z>/[z] através da associação de palavras representadas em imagens com o som alvo
de intervenção.

Figura 7 Exemplo de atividade correspondente às etapas nº2 e nº3 do Guião de Intervenção presente no Anexo 11. Esta
atividade demonstra a revisão dos grafemas já introduzidos em sessão (etapa nº2). Neste caso, os cenários surgem sem
grafemas associados. Também é adequada para sistematizar a introdução de novos grafemas (etapa nº3).
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7. Anexo 2 - Listas de Palavras (exemplos)
7.1 Posição Inicial de Palavra
Fonema /p/
Palavras Trabalhadas
Peito
Pão
Pato
Pau
Pinto
Pena
Pata
Pião
Pano
Ponto
Pombo
Pufe
Fonema /b/
Palavras Trabalhadas
Bata
Bebé
Banco
Bico
Bife
Boné
Boi
Bibe
Bota
Boca
Baú
Banho
Fonema /m/
Palavras Trabalhadas
Mão
Mapa
Manta
Meio
Mola
Mota
Mau
Moda
Meta

Observações

Observações

Observações
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Mata (floresta)
Manhã
Monte
Fonema /d/
Palavras Trabalhadas
Dina
Doce
Dói
Dá
Dente
Doze
Data
Dele
Dono
Dois
Fonema /t/
Palavras Trabalhadas
Titão
Touca
Teia
Tampa
Tenda
Terra
Tio
Tacho
Toca
Ténis
Tenaz
Teto
Fonema /z/
Palavras Trabalhadas
Zero
Zorro
Zila
Zé
Zoo
Zangão
Zona
Zita

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ʒ/ (escrito com J)
Palavras Trabalhadas
João
Jogo
Jarro
Jóia
Jaula
Juba
Junto
Jumbo
Jota (carta)
Junho
Judo
Jovem
Fonema /ʒ/ (escrito com G)
Palavras Trabalhadas
Gente
Gelo
Geleia
Gelado
Gema
Giro
Giz
Gel
Génio
Gémeo
Gina
Gil
Fonema /s/
Palavras Trabalhadas
Saco
Serra
Sofá
Sino
Sumo
Sabão
Saia
Sala
Sete
Sapo
Seco
Seis

Observações

Observações

Observações

Fonema /s/ (escrito com a letra C)
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Céu
Cela
Cedo
Célia
Cego
Cinco
Cesto
Cimo
Cinza
Cinto

Palavras Trabalhadas

Grupo consonântico /r/
Palavras Trabalhadas
Bruxa
Frita
Prego
Prato
Grande
Trigo
Frio
Fruta
Prima
Praia
Creme
Preto
Grupo consonântico /l/
Palavras Trabalhadas
Bloco
Placa
Blusa
Clube
Pluto
Globo
Floco
Flauta
Blusão
Pluma
Clip
Clave

Observações

Observações

Observações
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Fonema /l/
Palavras Trabalhadas
Luva
Luta
Lupa
Lago
Lata
Leve
Lenta
Lente
Leão
Lobo
Limão
Luz
Fonema /n/
Palavras Trabalhadas
Nata
Nota
Neve
Ninho
Nave
Nove
Neto
Novo
Noz
Não
Nada
Nadar
Fonema /f/
Palavras Trabalhadas
Fava
Fato
Fita
Fada
Fama
Favo (mel)
Fatia
Foca
Fumo
Foto
Fonte
Fila

Observações

Observações

Observações
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Fonema /v/
Palavras Trabalhadas
Vento
Vinte
Vaca
Voa (voar)
Véu
Vela
Vinho
Vila
Vitó
Vaso
Fonema /g/
Palavras Trabalhadas
Gato
Gota
Gata
Golo
Garra
Gorro
Galo
Gado
Gás
Gola
Goma
Golo
Fonema /k/ (escrito com a letra C)
Palavras Trabalhadas
Cato
Cabo
Cola
Cão
Canja
Capa
Capô (carro)
Cova
Canto
Cana
Canoa
Cai

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ʀ/
Palavras Trabalhadas
Rato
Roda
Rei
Rádio
Rói
Rio
Ri
Rita
Roupa
Ramo
Raio
Raiz
Fonema /ʃ/ (escrito com ch)
Palavras Trabalhadas
Chapéu
Cheio
Champô
Chapéu
Chupa
Chefe
Chá
Chinês
Chico

Observações

Observações

Excluído:
•
•
•

Fonema /ʃ/ (escrito com x)
Fonema /ʎ/ (escrito com a letra lh)
Fonema /ɲ/ (escrito com a letra nh)
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7.2 Posição Medial de Palavra
Fonema /p/
Palavras Trabalhadas
Tapa (tapar)
Mapa
Lupa
Sapo
Sopa
Capa
Tampa
Limpo
Campo
Copo
Champô
Roupa
Fonema /b/
Palavras Trabalhadas
Lobo
Sabão
Lábio
Cabo
Pomba
Bebé
Bibe
Bebe
Pombo
Fonema /t/
Palavras Trabalhadas
Teto
Nata
Fato
Pote
Foto
Bota
Pato
Gata
Mota
Dente
Lata
Oito

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ɲ/
Palavras Trabalhadas
Talho
Velho
Filho
Olha
Pilha
Rolha
Filha
Velha
Fonema /ɲ/
Palavras Trabalhadas
Ninho
Unha
Sonho
Vinho
Manhã
Banho
Pinha
Linha
Fonema /ʃ/
Palavras Trabalhadas
Cacho
Ficha
Tacho
Lanche
Duche
Mocho
Fecho
Rocha
Concha
Fonema /d/
Palavras Trabalhadas
Medo
Nodi
Bode
Rede
Tenda
Nada
Fada
Cedo
Judo
Mudo

Observações

Observações

Observações

Observações
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Rádio
Rede
Fonema /k/
Palavras Trabalhadas
Bico
Boca
Laca
Foca
Saco
Taco
Seco
Toca
Banco
Touca
Rico
Fonema /g/
Palavras Trabalhadas
Bago
Lago
Mago
Pingo
Manga
Jogo
Água

Observações

Observações
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Fonema /f/
Palavras Trabalhadas
Afia
Sofá
Pufe
Fonema /v/
Palavras Trabalhadas
Luva
Uva
Noiva
Nove
Novo
Ovo
Couve
Avó
Avô
Ave
Leve
Cave
Fonema /ʒ/ (escrito com J)
Palavras Trabalhadas
Anjo
Loja
Canja
Beijo
Feijão
Viaja
Sujo
Fonema /m/
Palavras Trabalhadas
Lima
Limão
Lama
Fama
Ramo
Fumo
Gema
Cimo
Sumo

Observações

Observações

Observações

Observações
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Fonema /n/
Palavras Trabalhadas
Pena
Pano
Pino
Ana
Cana
Sino
Génio
Gina
Ténis
Tenaz
Boné
Fonema /z/ (letra S)
Palavras Trabalhadas
Peso
Vaso
Casa
Asa
Cose (coser)
Liso
Rosa
Riso
Museu
José
Fonema /z/
Palavras Trabalhadas
Doze
Baliza
Azul
Coze
Anzol
Búzio
Pizza
Cinza
Zuza

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ʒ/ (escrito com g)
Palavras Trabalhadas
Génio
Gente
Gema
Gelo
Gesso
Giz
Fonema /s/
Palavras Trabalhadas
Massa
Osso
Tosse
Passo
Missa
Gesso
Dossiê
Assa
Fonema /s/ (escrito com C)
Palavras Trabalhadas
Doce
Bacia
Macio
Grupo consonântico /r/
Palavras Trabalhadas
Metro
Padre
Magro
Cabra
Pobre
Pedra
Obra
Pedro
Ladrão

Observações

Observações

Observações

Observações
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Grupo consonântico /l/
Palavras Trabalhadas
Ciclone
Nublado
Picles
Inglês
Tablete
Bíblia
Inglesa (chave)
Fonema /l/
Palavras Trabalhadas
Cola
Mola
Tela
Bola
Mala
Vela
Rolo
Bule
Sala
Bolo
Aula
Pala
Fonema /l/ (encontro consonântico)
Palavras Trabalhadas
Salta (saltar)
Pulso
Selva
Relva
Bolso
Melga
Salsa
Filme
Pulga
Bolsa
Golfe

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ʀ/
Palavras Trabalhadas
Torre
Terra
Serra (material)
Burro
Corre
Ferro
Birra
Jarra
Zorro
Varre (varrer)
Serra
Fonema /ɾ/
Palavras Trabalhadas
Zero
Cara
Para
Mara
Muro
Caro
Cera
Perú
Urso
Perna
Garfo
Erva
Fonema /ʃ/ (escrito com s)
Palavras Trabalhadas
Postal
Fresco
Cesto
Vespa
Vasco
Pasta
Mosca

Observações

Observações

Observações
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Fonema /ʃ/ (escrito com z)
Palavras Trabalhadas
Luz
Giz
Dez
Arroz
Nariz
Rapaz
Noz

Observações

Excluído:
•

Fonema /ʃ/ (escrito com x)
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7.3 Posição Final de Palavra
Fonema /r/
Palavras Trabalhadas
Comer
Mar
Rir
Ver
Cor
Calor
Dor
Ler
Ver
Par
Senhor
Subir
Fonema /l/
Palavras Trabalhadas
Anel
Dedal
Farol
Funil
Mel
Natal
Papel
Sal
Hotel
Mal
Fonema /ʃ/ (escrito com S)
Palavras Trabalhadas
Lápis
País
Mais
Chinês
Uvas
Inês
Luís
Menos
Gás
Mês

Observações

Observações

Observações
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Anexo 3 – Cenários/Fotografias dos Cartões
L&S
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Cartõ es L&S
(Frente/Verso)

Correspondências Unívocas
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Figura 9 O menino escuta atentamente o ruído produzido pela queda das gotas numa
superfície, o qual é semelhante ao som [p] correspondente ao grafema <p>.

Figura 10 O menino escuta atentamente o ruído produzido pelo rebentar das bolas de sabão,
o qual é semelhante ao som [b] correspondente ao grafema <b>.
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Figura 11 O menino escuta atentamente o ruído produzido pelo relógio que se encontra na
sua secretária, o qual é semelhante ao som [t] correspondente ao grafema <t>.

Figura 12 A mãe brinca com o bebé, fazendo-lhe cócegas ao mesmo tempo que produz

repetidamente o som [d] correspondente ao grafema <d>.
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Figura 13 A menina cheira uma flor, produzindo o som de agrado, o qual é semelhante ao som
[m] correspondente ao grafema <m>.

Figura 14 A menina produz um som de rejeição, o qual é semelhante ao som [n] correspondente
ao grafema <n>.
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Figura 15 O menino representa um cantor que produz repetidamente o som [l]
correspondente ao grafema <l>.

Figura 16 O menino turista presta atenção ao som produzido pelas cobras, o qual é
semelhante ao som [s] correspondente ao grafema <s>.
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Figura 17 O menino presta atenção ao som produzido pelas abelhas, o qual é semelhante ao
som [z] correspondente ao grafema <z>.

Figura 18 O menino demonstra medo do gato que um produz um som semelhante ao som [f]
correspondente ao grafema <f>.
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Figura 19 O menino brinca com um avião que produz um som semelhante ao som [v]

correspondente ao grafema <v>.

Figura 20 O menino está doente produzindo tosse, a qual apresenta o som [k] semelhante ao
som correspondente ao grafema <c>.
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Figura 21 A mãe e o bebé estão numa interação comunicativa, produzindo o som [ɡ], o qual
é semelhante ao som correspondente ao grafema <g>.

Figura 22 O menino observa atentamente um leão furioso, o qual produz repetidamente [ʀ], o
qual é semelhante ao som correspondente ao grafema <r>.
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Figura 23 Na imagem encontra-se um bebé a dormir e a mãe pede silêncio para não o acordar,
produzindo o som [ʃ], o qual é semelhante ao som do dígrafo CH.

Figura 24 Na imagem encontra-se um bebé a dormir e a mãe pede silêncio para não o acordar,

produzindo o som [ʃ], o qual é semelhante ao som correspondente ao grafema X.
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Figura 25 A menina escuta atentamente o som produzido pelo aspirador, o qual é semelhante
ao som [ʒ] correspondente ao grafema <j>.

Figura 26 A menina demonstra desagrado quando encontra algo inesperado durante a
refeição, produzindo o som [ʎ] correspondente ao dígrafo LH.
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Figura 27 Os meninos brincam entre si e um deles goza com o outro por ter chegado
primeiro, produzindo o som [ɲ] correspondente ao dígrafo NH.
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Figura 28 Na imagem encontra-se o grafema <p> (à esquerda), a fotografia da produção do som [p] e a
respetiva descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a
produção do som supracitado.

Figura 29 Na imagem encontra-se o grafema <b>, as fotografias da produção do som [b] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 31 Na imagem encontra-se o grafema <t>, as fotografias da produção do som [t] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 30 Na imagem encontra-se o grafema <d> , as fotografias da produção do som [d] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 33 Na imagem encontra-se o grafema <m>, as fotografias da produção do som [m] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 32 Na imagem encontra-se o grafema <n>, as fotografias da produção do som [n] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 35 Na imagem encontra-se o grafema <l>, as fotografias da produção do som [l] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 34 Na imagem encontra-se o grafema <s>, as fotografias da produção do som [s] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 37 Na imagem encontra-se o grafema <z>, as fotografias da produção do som [z] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 36 Na imagem encontra-se o grafema <f>, as fotografias da produção do som [f] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 39 Na imagem encontra-se o grafema <v>, as fotografias da produção do som [v] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 38 Na imagem encontra-se o grafema <c>, as fotografias da produção do som [k] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 40 N Na imagem encontra-se o grafema <g>, as fotografias da produção do som [ɡ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 41 Na imagem encontra-se o grafema <r>, as fotografias da produção do som [ʀ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

70

Figura 43 Na imagem encontra-se o dígrafo CH, as fotografias da produção do som [ʃ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 42 Na imagem encontra-se o grafema <x>, as fotografias da produção do som [ʃ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 44 Na imagem encontra-se o grafema <j>, as fotografias da produção do som [ʒ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 45 Na imagem encontra-se o dígrafo LH, as fotografias da produção do som [ʎ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 46 Na imagem encontra-se o dígrafo NH, as fotografias da produção do som [ɲ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Cartõ es L&S
(Frente/Verso)

Correspondências Não-Unívocas
(Cenários)
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Figura 47 O menino escuta atentamente o som produzido pelo acelerar da mota, o qual é semelhante
ao som [ɾ] correspondente ao grafema <r>. No lado direito encontram-se sugestões de palavras que
contemplam a produção do som correspondente à letra supracitada.

Figura 48 O menino turista presta atenção ao som produzido pelas cobras, o qual é semelhante ao som
[s] correspondente ao grafema <c>. No lado direito encontram-se sugestões de palavras que
contemplam a produção do som correspondente à letra supracitada.
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Figura 49 A menina escuta atentamente o som produzido pelo aspirador, o qual é semelhante ao som
[ʒ] ao grafema <g>. No lado direito encontram-se sugestões de palavras que contemplam a produção
do som correspondente à letra supracitada.

Figura 50 O menino presta atenção ao som produzido pelas abelhas, o qual é semelhante ao som [z]
correspondente ao grafema <s>. No lado direito encontram-se sugestões de palavras que contemplam
a produção do som correspondente à letra supracitada.
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Figura 51 Na imagem encontra-se um bebé a dormir e a mãe pede silêncio para não o acordar,
produzindo o som [ʃ], o qual é semelhante ao som correspondente ao grafema <z>. No lado direito
encontram-se sugestões de palavras que contemplam a produção do som correspondente à letra
supracitada.

Figura 52 Na imagem encontra-se um bebé a dormir e a mãe pede silêncio para não o acordar,
produzindo o som [ʃ], o qual é semelhante ao som correspondente ao grafema <s>. No lado direito
encontram-se sugestões de palavras que contemplam a produção do som correspondente à letra
supracitada.
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Figura 54 Na imagem encontra-se o grafema <r>, as fotografias da produção do som [ɾ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 53 Na imagem encontra-se o grafema <c>, as fotografias da produção do som [s] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

78

Figura 56 Na imagem encontra-se o grafema <g>, as fotografias da produção do som [ʒ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 55 Na imagem encontra-se o grafema <s>, as fotografias da produção do som [ʃ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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Figura 58 Na imagem encontra-se o grafema <z>, as fotografias da produção do som [ʃ] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.

Figura 57 Na imagem encontra-se o grafema <s>, as fotografias da produção do som [z] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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