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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA PARA 
ALFABETIZAÇÃO  

 

 

 

 
 

Fga. Dra. Marisa S. Viana Jesus 
Fono.marisaviana@gmail.com 

      Duas situações: 

 

 

- Escreva a palavra – “Coxinha”, 

- É igual à palavra “pastel”? 

 

 

- Lê, tentando descobrir o nome da colega não se 

convence de ter conseguido descobrir. 

 

                                 O que está errado?          
 

COMO ESCREVER, COMO LER? 

        Temos um sistema de escrita alfabético – SEA             

 

 

    É necessário entender  o PRINCÍPIO ALFABÉTICO 

 

                                            

 

    As letras registram as partes sonoras  das palavras 
                 

 

Qual a influência da consciência fonológica nos 

processos de aprendizagem da leitura e escrita?  

    No processo de aprendizagem o aprendiz 

precisa descobrir que os elementos da fala 

contínua correspondem aos elementos que 

representam a escrita alfabética 
 

 

   Correlação entre SONS e LETRAS 

 

 

Conceitos: 

  

“Habilidade de se refletir explicitamente sobre a 

estrutura sonora das palavras faladas, percebendo-as 

como uma sequência de fonemas”. 

 

“Habilidade de discriminar e manipular os segmentos 

da fala”. 

CONSCIÊNCIA  FONOLÓGICA             HÁ VÁRIAS DIMENSÕES: 
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PESQUISAS MOSTRAM  
 
 

 

Os resultados em teste de  consciência fonológica 
têm se mostrado um bom preditor quanto ao 
sucesso ou fracasso que uma criança pode ter no 
aprendizado da leitura e escrita . 
 
                             (Lyon, 1995; Shaywitz, 2003) yant e Bradley 

(1987)  

 

 

Estudos atestam que a estimulação da CF auxilia 

no processo de evolução da aprendizagem da 

escrita! 
 

 
- Drambrowski et al (2008)  

- Cielo (1996) 

- Cardoso-Martins (1995) 
- Morais (1997) 

- Menezes (1999) 
- Capovilla e Capovilla (2000) 

- Costa (2002) 

- Freitas (2003) 
- Almeida (2013) 

 

 

 

         O que a CF     NÃO      é? 

 

- Não  é o mesmo que Método fônico 

 

- Não se desenvolvem somente com a 

maturação biológica 

 

- Não é algo difícil de ser realizado em sala de 

aula 

 

- Não é única habilidade necessária  para a 

alfabetização 

 

 

             

 

 

 

“A Consciência fonológica pode ser 

desenvolvida  por meio da INSTRUÇÃO e 

fazê-lo significa acelerar a posterior aquisição 

da leitura e da escrita por parte da criança” 

 

 
 (Ball e Blachman, 1991; Cunningham, 1990) 

PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Os programas de estimulação da Consciência 

fonológica visam  levar a criança a perceber a 

fala  como passível de segmentação em  

palavras, sílabas e fonemas e a possibilidade de 

sintetizar tais partes de modo a que  percebam a 

correspondência grafema/fonema  
 

PRINCÍPIOS PARA ESTIMULAÇÃO DA CF 
 

-Valorizar o SOM das letras e não só o NOME delas 

 

 - Estimular a atenção aos sons da fala - AUDIÇÃO 

 

- Seguir uma ORDEM de estimulação – palavras,  sílabas  

(início, final e meio ) e fonemas. 

 

- Após estimular a CF por meio da FALA, FIGURAS, 

registrar a forma gráfica - ESCRITA. 

 

- As atividades devem ser retomadas regularmente 
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ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA 
 

          

       Como fazer? 

      Tudo começa com a estimulação da 

linguagem! 

 A FALA 
 

                          VOGAIS  DO PORTUGUES  

 

                              A   É   E   I   Ó   O   U 

 

-Verificar a posição da boca para falar cada vogal 

 

-  Falar as vogais sem som 

 

- Falar nomes, cantar, só com vogais  
 

                               A FALA 
 

SONS CONSONANTAIS DO PORTUGUES  

 

   P             T             K    

   B            D            G 

  M            N             (NH)  

   F             S             (CH)  

   V             Z              (J)  

                   L              (LH)  

                   R              (RR)  
 

Descobrir como os sons da fala são produzidos 
 

 

 

No trabalho com consciência 
fonológica é importante diferenciar 
o nome da letra do som da letra! 
 

               J – JOTA       JJJJJJJJ 

 

               F – EFE          fffffff 
 

 

 

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA DE 

SÍLABAS 
 

 - Dizer cada sílaba da palavra 

 

 - Contar sílabas das palavras  

 

 - “Batucar” de acordo com o número de 

sílabas 

 

  

 
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA DE SÍLABAS 
 

 -  Trilha - nº sílabas/ nº casas. 

  

 

Hipótese silábica - quantitativa 
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Consciência fonológica intra-silábica – 

                   ALITERAÇÃO 
  

 - Identificar nomes de colegas que começam   

com a mesma sílaba ou fonema 

 

 -  Lá vai uma barquinha... 

 

 - Dicas de palavras que começam 

   com determinados sons (sílaba e fonema). 

  

  

    Consciência fonológica intra-silábica – 

                    ALITERAÇÃO 

 
  

   

 som j 

HIPÓTESE SILÁBICA - QUALITATIVA 

Sensibilizar quanto às semelhanças e 

diferenças entre os sons  das palavras – 

finais de palavras 

 

  - Cantar músicas infantis 

  - Rimas com os nomes das crianças 

  - Essa palavra rima com... 

  - Associar figuras que rimam 

    
 

Consciência fonológica intra-silábica – 

                        RIMA 
CF sílabas –  várias possibilidades 
  

   
- Separar as palavras em sílabas 
  
-No bingo, falar somente a 
primeira sílaba 
 
-Fazer bolinhas debaixo de 
cada sílaba 
 
-Dizer outra palavra que 
começa com o mesma sílaba 
 
-Separar as palavras de 2 e 3 
sílabas 
 
-Identificar a sílaba inicial, 
medial e final 

CF   DE   SÍLABA – exclusão, adição, 

           transposição 
 

 - Excluir sílabas de palavras e verificar o que 

forma .          Ex. Macaco – co = maca (sapato) 

 

  - Adicionar sílabas  Ex. feliz 

 

  - Mudar a posição da sílaba Ex. bolo/lobo 

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  

 DE FONEMAS 
 

        Há uma influência recíproca entre 

alfabetização e consciência fonológica 

                            (Silva, 2003) 

 

      Deve-se valorizar   a   análise fonêmica    

e a  correspondência com a escrita 
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  

 DE FONEMAS 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  - 

FONEMA 
 

Mostrar que o mesmo som aparece em muitas 

palavras 

 

 Reconhecer que as palavras são formadas por 

fonemas 

 

-  Chamar a atenção para a articulação dos sons 

 

- Como eles são produzidos? 
 

CORRESPONDÊNCIA   ENTRE 

 LETRA   E   SOM 

 

- Qual é a letra que inicia todas estas palavras? 

 

- Bingo de sons das letras do alfabeto 

 

- Estou pensando numa palavra (categoria) que 

começa com... 

Hipótese alfabética 

ADAPTANDO AS ATIVIDADES DO LIVRO 
DIDÁTICO 

 
 EX. Que nomes começam com 

 a letra A? 
 

ARTHUR   CAROLINA   LUCAS  
ANA   ISABEL   LARISSA   MARIANA 

 
Colocar algumas crianças na frente. Falar o nome 

delas e ir perguntando, se começa com o som... Ou 

ir falando sílabas...  
               (DEPOIS, escrever no quadro) 

ALFABETIZAR LETRANDO COM O AUXÍLIO DA CF 
 

 

 
 

 
 

"JACARÉ FOI AO MERCADO 

NÃO SABIA O QUE COMPRAR 
COMPROU UMA CADEIRINHA 

PARA COMADRE SE SENTAR 
A COMADRE SE SENTOU 

A CADEIRA ESBORRACHOU 

JACARÉ CHOROU, CHOROU 
O DINHEIRO QUE GASTOU"; 

 
  

) 

 -  Ler 
 - Localizar palavras 
que rimam 
  - Marcar sílabas, 
fazer aliteração    
(comadre) 
  - Criar outras 
rimas (descansar, 
espreguiçar) 
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