OURIÇO PICAPICA-PICA

CD com cerca de 700 fichas de
trabalho, indicadas para préescolar e 1º ciclo para crianças
com necessidades educativas
especiais.

Objectivos Pedagógicos
Introdução
O conjunto de fichas Ouriço Pica-Pica tem como principal objectivo promover as
competências associadas ao desenvolvimento da consciência fonológica em alunos
com necessidades educativas especiais, nomeadamente, portadores de Trissomia 21.
Estando também indicadas para qualquer criança com dificuldades de atenção e
memória auditiva a curto-prazo.
O desenvolvimento das Fichas Ouriço Pica-Pica baseia-se em diversos estudos que
apontam para as variáveis da atenção e memória auditiva a curto-prazo como
principais constrangimentos no desenvolvimento da consciência fonológica em
portadores de Trissomia 21. Desta forma, foram incluídas como características
principais na apresentação das fichas: fotografias com fundo mas com o mínimo de
distracção (o item alvo aparece claramente destacado), apoio da palavra escrita (letra
manuscrita ou areal), pequena quantidade de itens na página de trabalho, as
respostas podem ser dadas em termos motores (apontar, colorir, colar, desenhar), são
utilizadas maioritariamente palavras com um número de fonemas dentro do “digit
spam” reconhecido como adequado para portadores de Trissomia 21 e existe a
possibilidade de reforço contingente (através da utilização de autocolantes
motivacionais).
As tarefas de Rima, Aliteração, Fusão Fonémica e Segmentação de Fonemas, foram
especialmente desenvolvidas com base no trabalho de Cupples & Iacono (2000) –
Phonological awareness is related to reading skill in children with Down Syndrome,
Journal of Speech, Language and Hearing Research, 43.
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Rimas
Este grupo de trabalho apresenta 3 níveis de dificuldade.
Nível 1:
- Apresentamos uma tabela em que o som alvo aparece destacado com o apoio da
imagem e da palavra escrita. As 3 hipóteses de escolha apresentam as mesmas
ajudas visuais.

Nível 2
- Apresentamos uma tabela em que o som alvo tem só o apoio da imagem. As 2
hipóteses de escolha também não apresentam as ajudas visuais.
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Nível 3
- Apresentamos uma tabela em que o som alvo tem só o apoio da imagem. As 3
hipóteses de escolha também não apresentam as ajudas visuais.

Aliteração
Este grupo de trabalho apresenta 3 níveis de dificuldade em que cada ficha de
trabalho é constituída por frente e verso.
Nível 1:
- A frente da página apresenta a palavra com o som alvo destacado. Em baixo duas
imagens com a respectiva palavra e o som alvo inicial destacado. O aluno deve
assinalar a imagem com o som inicial igual ao som alvo. No verso da página
disponibilizamos as instruções para o tutor.
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Nível 2:
- A frente da página apresenta em cima a imagem que corresponde ao som alvo. Em
baixo duas imagens como hipóteses de escolha. O aluno deve assinalar a imagem
com o som inicial igual ao som alvo. No verso da página disponibilizamos as
instruções para o tutor.

Nível 3:
- A frente da página duas imagens como hipóteses de escolha. O tutor diz a palavra
com o som alvo oralmente. O aluno deve assinalar a imagem com o som inicial igual
ao som alvo. No verso da página disponibilizamos as instruções para o tutor.

Fusão fonemica
Nível 1:
- As fichas do nível 1 apresentam a imagem e a palavra com os grafemas
individualizados em marca d’água. O tutor, ao mesmo tempo que manipula as letras,
diz os fonemas respectivos. O aluno manipula as letras para reconstruir a palavra.
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Nível 2:
- As fichas do nível 2 apresentam 2 imagens. O tutor escolhe uma imagem alvo e diz
oralmente os fonemas correspondentes. O aluno deve juntar os fonemas mentalmente
e apontar a imagem correcta.

Segmentação de fonemas
- O aluno deve discriminar e processar os sons que ouviu para poder reconstruir a
palavra através da correspondência fonema-grafema.
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Discriminação de sons
Nível 1
- A ficha de trabalho apresenta uma imagem alvo com a ajuda visual da palavra escrita
e o espaço de resposta. O aluno deve discriminar o número de sons que compõem a
palavra que é dita oralmente pelo tutor e assinalar cada som conforme o exemplo.

Nível 2
- A ficha de trabalho apresenta uma imagem alvo sem a ajuda visual da palavra
escrita. O aluno deve discriminar o número de sons que compõem a palavra que é dita
oralmente pelo tutor e assinalar cada som conforme o exemplo.
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Segmentação Silábica
Nível 1
- O aluno deve segmentar a palavra em sílabas, assinalando o número de sílabas.
No primeiro nível não precisa saber quais são mas quantas são. Tem um exercício de
exemplo e o apoio visual da separação das sílabas em cores distintas.
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Nível 2
- O aluno deve segmentar a palavra em sílabas, assinalando o número de sílabas.
No segundo nível não precisa saber quais são mas quantas são. Tem um exercício de
exemplo mas sem o apoio visual da separação das sílabas em cores distintas, apenas
a palavra global.

Nível 3
- O aluno deve segmentar a palavra em sílabas, assinalando o número de sílabas.
No terceiro nível não precisa saber quais são mas quantas são. Tem um exercício de
exemplo mas sem o apoio visual da palavra.
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Fonema Inicial
Nível 1
- No primeiro nível o aluno tem o apoio da imagem e da palavra escrita. O tutor diz a
palavra oralmente e o aluno só tem que assinalar o primeiro som. Não é necessário
identificar o primeiro som.

Nível 2
- No segundo nível o aluno tem só o apoio da imagem. O tutor diz a palavra oralmente
e o aluno só tem que assinalar o primeiro som. Não é necessário identificar o primeiro
som. Dependendo da sua competência, em vez de assinalar pode identificar o fonema
e desenhar a letra.
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Nível 3
- No terceiro nível o aluno tem o apoio da imagem e da letra inicial. O tutor diz a
palavra oralmente apontando a imagem e pede ao aluno para procurar a letra inicial.

Memória auditiva
- Cada ficha é composta por frente e verso.
O tutor imprime frente e verso. Apresenta a folha ao aluno estando na sua frente
enquanto lê o texto no verso. O aluno deve memorizar um pequeno texto e responder
a 3 perguntas básicas baseadas no seu processamento auditivo: quem, o quê e onde.
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Reconstrução da palavra
Todos os níveis apresentam actividades para dissílabos, trissílabos, polissílabos,
grupos consonânticos em diversas posições.
Nível 1
- No primeiro nível o aluno segmenta a palavra e reconstrói a palavra através da
manipulação das sílabas. Tem o apoio visual da imagem e da palavra global.

Nível 2
- No segundo nível o aluno segmenta a palavra e reconstrói as sílabas através da
manipulação dos fonemas. Tem o apoio visual da imagem.
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Nível 3
- No terceiro nível o aluno segmenta a palavra e reconstrói a palavra através da
manipulação das sílabas. Tem o apoio visual da imagem.

Posição do fonema
Este grupo apresenta dois níveis de dificuldade baseada no número de ajudas visuais.
Os dois níveis apresentam fichas com actividades com os dígrafos lh, nh e ch e para
as letras a, f, g, l, m, p, r, s.
O aluno assinala a posição do som alvo em dissílabos, trissílabos e polissílabos. O
fonema pode estar repetido (caso da vogal a), em posição inicial, intermédia e/ou final.
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Nível 1
- No primeiro nível identifica e assinala a posição do som alvo com o máximo de
ajudas visuais: imagem, palavra escrita e destaque do som alvo.

Nível 2
- No segundo nível identifica e assinala a posição do som alvo com o mínimo de
ajudas visuais: uma ficha só com a palavra escrita e outra ficha só com a imagem.
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