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Fichas de actividades para promover a leitura, a 
escrita e a silabação 

 

Fichas de actividades incluídas nas Fichas de 
actividades para promover a leitura, a escrita e a 
silabação, para download gratuito – não se podem 
vender em separado. 
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Fichas de actividades para promover a leitura, a escrita 

e a silabação. Podem ser utilizadas com alunos na 

aprendizagem da leitura, no ensino da língua 

portuguesa e no ensino e reabilitação de adultos. 

 

As fichas utilizam ajudas para auxiliar a compreensão e 

resolução das actividades: 

- imagens reais; 

- discriminação da actividade e dos elementos por cor 

- tarefa dividida em pequenos passos 

- poucas tarefas por página 

- chaves que servem de lembrete e apoio à memória 

- caixas de linhas duplas para apoio à caligrafia 

- possibilidade de auto-avaliação 
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almoço 

al mo ço 
Separa as letras da palavra “almoço”. As letras abaixo servem para 

te ajudar a escrever as letras nos tracinhos 

 
_ _ _ _ _ _ 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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aniversário 

ani ver sá rio 
Separa as letras da palavra “aniversário”. As letras abaixo servem 

para te ajudar a escrever as letras nos tracinhos 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

         Não consegui realizar a actividade 
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arroz 
arroz 

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever a palavra nos 
tracinhos 

 
_ _ _ _ _  

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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bacalhau 

Divide a palavra em sílabas e escreve com a tua letra, as pintinhas 
coloridas por baixo da linha ajudam-te a saber quantas letras tem 

cada sílaba. 

bacalhau 
__ __ ____ 

  As letras abaixo servem para te ajudar a escrever a palavra na linha 
preta 

  
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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bebida 

Divide a palavra em sílabas: pinta cada sílaba de uma cor diferente  

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever a palavra na linha preta 

 
 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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  Pinta as letras que são iguais da mesma cor, como no exemplo 

 
 
 
 

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as duas palavras 

na linha preta 

 
 

 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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couve 

Conta as sílabas e pinta os círculos de acordo com o número de 
sílabas que contaste (podem sobrar círculos)  

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas nos 

tracinhos (podem sobrar traços) 

 
__ __ __ __ __ 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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doces 

Conta as sílabas e pinta os círculos de acordo com o número de 
sílabas que contaste (podem sobrar círculos)  

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas no 

tracinhos (podem sobrar traços) 

 
__ __ __ __ __ 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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ervilhas 

Conta as sílabas e pinta os círculos de acordo com o número de 
sílabas que contaste (podem sobrar círculos)  

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas nos 

tracinhos (podem sobrar traços) 

 
__ __ __ __ __ 

 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 



2021-Todos os direitos reservados| www.tcondeco.pt 11 
 

 
limão 

Conta as sílabas e pinta os círculos de acordo com o número de 
sílabas que contaste (podem sobrar círculos)  

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas nos 

traços (podem sobrar traços) 

 
__ __ __ __ __ 

 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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milho 

Escolhe as palavras iguais à palavra acima, faz um círculo à volta 
como no exemplo para mostrar a tua escolha 

malho    melhi     milho 

    milho                                      molho 

 milho          milho 
 

Utiliza a ajuda das letras em baixo para escreveres a palavra “milho” na linha 
preta  
 
  

 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Divide a palavra em sílabas e escreve com a tua letra 

 

cobra 
__ ___ 

 Escreve o plural da palavra 

 

cobra_ 
 

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever a palavra na linha preta  
 
 
 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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crocodilo 

cro co di lo 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever a palavra na linha preta 

 
 

 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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foca 

Quais as palavras que têm bocadinhos (sílabas) iguais à palavra 
foca? Faz um círculo à volta como no exemplo  

 
 
 

   fino                    faca                  fome 
   fósforo               garfo                mota 
   camelo              cama                fogo 

 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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galinha 

galinha 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas  

 
 

Divide a palavra em sílabas e escreve com a tua letra, as pintinhas coloridas 
por baixo da linha ajudam-te a saber quantas letras tem cada sílaba. 

ga __ ___ 
 

Divide as sílabas em letras 

                 ga    li    nha 
_ _ _ _ _ _ _ 

 Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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lobo 
lobo 

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas  
 

 
Divide a palavra em sílabas 
__ __  

 
Divide as sílabas em letras 

                  lo     bo 
_ _  _ _  

 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Nesta coluna os nomes dos dias 
da semana estão fora de ordem 

 
Nesta coluna coloca os nomes 
dos dias da semana por ordem 

 

domingo 
 

domingo 
quinta 

 
_ _ _ _ _ _ _ 

terça 
 

_ _ _ _ _  

sábado 

 
_ _ _ _ _ _  

quarta 

 
_ _ _ _ _ _ 

segunda 

 
_ _ _ _ _ 

sexta 

 
_ _ _ _ _ _  

Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Nesta coluna procura as letras 
para conseguires escrever os dias 

da semana correctamente na 
coluna ao lado. 

 
Coloca as letras nos espaços 

correctos para conseguires ler os 
dias da semana, podes procurar 

as letras na coluna do lado 
 

q b s á d o a t p 
 

s _ _ _ _ o 
b e r t ç a m l 

 
t _ _ ç _ 

n q u i t a n s 
 

q _ _ _ _ _ 
s e u n d u g d a 

 
_ _ g _ _ _ _ 

a r t q u a l p 
 

_ _ a _ _ _ 

ç s x t a s e 
 

_ _ _ _ a 

m n i n o g d o b 
 

_ _ _ _ n _ _ 

 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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casa 

Observa a imagem. Em cada fila de palavras sublinha a palavra que 
está relacionada com a imagem 

 
 
 

1. nadar  morar  semear 
2. janelas  elevador  baloiço 
3. chuva  solarenga  nuvens   

 

 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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casa de banho 

Observa a imagem. Em cada fila de palavras sublinha a palavra que 
está relacionada com a imagem 

 
 
 

1. nadar  camisa  lavatório 
2. pão  sabonete  batata 
3. água  caneca  leite   

 

 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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 cabeça       cabelo 

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as silabas e as letras  
 

 
Divide as palavras em sílabas 

 

cabeça         cabelo 

_ _ _    _ _ _ 
 
Divide as sílabas de cada palavra em letras 

          _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _      
 
 
Escreve as duas sílabas que são iguais nas duas palavras 

                                                 __ __ __ __ 
 
Escreve as sílabas que são diferentes nas duas palavras 

__    __  
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Conta as sílabas e bate as palmas para cada sílaba 

jo e lho 
               

 

                                                            Escolhe o número correcto com um     
                                                Quantas sílabas contaste?   2    3    4 

 
As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas da palavra joelho 

 
__ _ ___  

 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Conta as sílabas e bate as palmas para cada sílaba 

lá bi os 
            

                                                              Escolhe o número correcto com um    
                                                    Quantas sílabas contaste?   2    5    3 

As letras abaixo servem para te ajudar a escrever as sílabas da palavra lábios 

 
__ __ __ 

 
Divide as sílabas em letras  

_ _ _ _ _ _ 
 Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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sobrancelha 

 
Escreve as letras da palavra sobrancelha 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Escreve as sílabas da palavra sobrancelha 
 

1ª sílaba 2ª sílaba 3ª sílaba 4ª sílaba 
__ ____ __ ___ 

 

Escreve uma palavra começada com a 1ª sílaba 

 
Escreve uma palavra começada com a 2ª sílaba 

 
Escreve uma palavra começada com a 3ª sílaba 

 
Escreve uma palavra que tenha a 4ª sílaba 

 
  
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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 bandeira 
Completa as palavras seguintes com sílabas da palavra bandeira 

 

                   co                             cla  

 

                    do cho 
 

      ca         a  amo 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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Completa as palavras com as letras que faltam, 
podes escolher entre as letras o, e, r (podes repetir 

letras) 

 cobert_ _ 

 colh_ _ 

 cop_ 

 co_da 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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bola de futebol 

Procura as palavras “bola de futebol” no quadro. Segue os 
quadrados com as sílabas para formar as palavras. Começa no 
quadrado colorido e vai colorindo os seguintes. 
 

bo la de fu te 
ba bol la fa la 
te bo ma de no 
fu la de fu te 

que fu fu te bol 
bi fo ta bo la 

 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

 Não consegui realizar a actividade 
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centro comercial 
Observa a imagem com atenção. Em baixo escreve o nome das 
lojas que vendem os itens que estão escritos. Na linha azul tens os 
nomes para te ajudar  
 

vestuário           __________________      
sapatos             __________________ 
perfumes          __________________ 
bolos                 __________________ 
livros                 __________________ 
jarras e molduras________________ 
flores               __________________ 
ténis e fatos de treino______________ 
anéis e fios       __________________ 
 

ourivesaria, sapataria, perfumaria, decoração, pastelaria, 
florista, livraria, desporto, pronto a vestir 

 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

         Não consegui realizar a actividade 
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Observa as imagens com atenção. As letras estão baralhadas. 
Escreve-as as letras por ordem para escrever o nome da imagem. 

s  e  r  a u  r 
              t  a  t  n  e 
r_ _ _au_ _ n _ _ 

   

      u  a  r            
                 
_ _ _   

 
  

                       
                        m s p e r a 
                          o e u r c d    
                  s_ _ _ _m_ _ _ _d_ 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 
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Segue as instruções:  
1º toma atenção à palavra que está escrita 
2º separa as letras da palavra, uma em cada tracinho  
3º junta as letras para formares sílabas (as pintinhas por baixo dos tracinhos 
correspondem ao número de letras em cada sílaba e é onde deves começar a 
desenhar a letra no traço preto) 
4º junta as sílabas para formar outra vez a palavra como no início 

                                1º                            armário 
2º separa as letras  _ _ _ _ _ _ _      
 
3º junta as letras para  

formar sílabas        __ __ __ _       

 
4º junta as sílabas 

para formar a palavra _________         

                                                                 aspirador 
separa as letras   _ _ _ _ _ _ _ _ _      
 
junta as letras para formar sílabas 

                  __ __ __ ___       

 
junta as sílabas 

para formar a palavra _________         
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 
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Segue as instruções:  
1º toma atenção à palavra que está escrita 
2º separa as letras da palavra, uma em cada tracinho  
3º junta as letras para formares sílabas (as pintinhas por baixo dos tracinhos 
correspondem ao número de letras em cada sílaba e é onde deves começar a 
desenhar a letra no traço preto) 
4º junta as sílabas para formar outra vez a palavra como no início 

                                1º                                banco  
2º separa as letras     _ _ _ _ _       
 
3º junta as letras para  

formar sílabas              ___ __      

 
4º junta as sílabas  

para formar a palavra _________         

              1º                banheira 
2ºsepara as letras          _ _ _ _ _ _ _ _       
 
3º junta as letras para  

formar sílabas __ ____ __      

 
4º junta as sílabas 

para formar a palavra _________      
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 
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Observa as imagens com profissões com atenção para saberes qual o nome 
que está escrito. Faltam algumas letras nos tracinhos. Vês se consegues 
saber quais são sem ajuda. Se precisares de ajuda tens as letras na caixa azul. 

                   _ _ _larina 
            

               b_ _beiro 
              

                    cabel_ _r_ _ra  

                   canali_ _d_ _a 

 
 
 
         

 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 

i a b 

m o 

i e 

r a z o 
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Observa as imagens com profissões com atenção para saberes qual o nome 
que está escrito. Faltam algumas letras nos tracinhos. Vês se consegues 
saber quais são sem ajuda. Se precisares de ajuda tens algumas letras na 
caixa azul para poderes escolher as que te faltam. 

                   c_ _t_r 
            

               c_ _t_ _ro 
                

                    c_ _erci_ _te  

                     c_ _t_ _ _ _ra 

 
 
 
         

Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 

a n m o u 

a e i r s 

a m n o u  

r e i o s u 
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Observa a imagem com atenção. Ordena e escreve as sílabas para 
construires a palavra.  
 

 
 
 
 
 

                                                                       
                                                     
 
 
 
 
Se não conseguires escrever  a palavra coloca o número de ordem 
(1ª, 2º, 3ª, 4ª) antes de cada sílaba para construires a palavra, 
damos uma ajuda. 
 
 
 
 
Se não conseguires escrever o número de ordem podes colorir 
segundo a legenda, damos uma ajuda 
  
1ª castanho claro, 2ª azul, 3ª verde, 4ª castanho escuro 
 
 
 
 

 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 

1    
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Observa a imagem com atenção. Ordena e escreve as sílabas para 
construires a palavra.  
 

 
 
 
 
 

                                                                       
                                                     
 
 
 
Se não conseguires escrever  a palavra coloca o número de ordem 
(1ª, 2º, 3ª, 4ª) antes de cada sílaba para construires a palavra, 
damos uma ajuda. 
 
 
 
 
Se não conseguires escrever o número de ordem podes colorir 
segundo a legenda, damos uma ajuda 
  
1ª castanho claro, 2ª azul, 3ª verde,  
 
 
 
 

 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 

 2  
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Observa as imagens com atenção. Cada imagem mostra uma ação 
que é um exemplo para a utilização do verbo. O teu trabalho é 
escrever frases em que utilizes o verbo da imagem com qualquer 
pronome pessoal (eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas).  Cada 
exercício tem uma frase de exemplo que pode ou não corresponder 
à imagem. 
                              andar 

                          
                        exemplo: “Eu gosto de andar na praia” 
                  escreve uma frase com “andar”:    
 
 
 
 
        apagar 
                          
                 exemplo: “A professora vai apagar o quadro” 
             escreve uma frase com “apagar”:    
 
 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 
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Observa as imagens com atenção. Cada imagem mostra uma ação 
que é um exemplo para a utilização do verbo. O teu trabalho é 
escrever frases em que utilizes o verbo da imagem com qualquer 
pronome pessoal (eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas).  Cada 
exercício tem uma frase de exemplo que pode ou não corresponder 
à imagem. 
                    arrumar 

                          
                   exemplo: “Vamos arrumar a casa” 
              escreve uma frase com “arrumar”:    
 
 
 
 
         assoprar 
                          
                      exemplo: Assopro as velas” 
                 escreve uma frase com “assoprar”:    
 
 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 



2021-Todos os direitos reservados| www.tcondeco.pt 39 
 

Observa as imagens com atenção. Cada imagem mostra uma ação 
que é um exemplo para a utilização do verbo. O teu trabalho é 
escrever frases em que utilizes o verbo da imagem com qualquer 
pronome pessoal (eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas).  Cada 
exercício tem uma frase de exemplo que pode ou não corresponder 
à imagem. 
               atirar 

                          
                 exemplo: “Eu posso atirar a bola longe” 
             escreve uma frase com “atirar”:    
 
 
 
 
      bater 
                          
                  exemplo: “Bata sempre antes de entrar” 
              escreve uma frase com “bater”:    
 
 
 
 
 
 
Auto-avaliação, faz uma  para sabermos como realizaste a actividade 

 Realizei a actividade sem dificuldade 

 Precisei de ajuda para realizar a actividade 

       Não consegui realizar a actividade 
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Consulte  o nosso site em www.tcondeco.pt para aceder a outros 

produtos disponiveis 
 

 

“Aprender a Ler com a Mimocas” - Fichas de Actividades 
para promover a leitura, a escrita e a silabação. 

Download imediato e gratuito 
Fichas de actividades baseadas no software Os Jogos da 

Mimocas e na metodologia Aprender a Ler para Aprender a 
Falar 

https://www.tcondeco.pt/produto/aprender-a-ler-com-a-
mimocas-download-fichas-de-actividades/ 

 
 

 

Fichas de actividades para promover as competências 
numéricas desenvolvidas com o objectivo de apoiar os pais 
e os profissionais de educação, no trabalho a desenvolver 

com crianças com em idade pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo. 
Indicado para TODAS AS CRIANÇAS. Indicado na 

reabilitação de adultos. 
https://www.tcondeco.pt/produto/o-bicho-da-conta-download-

fichas-de-actividades/ 
 

 

Fichas de Actividade na área da Consciência 
Fonológica. Indicado para TODAS AS CRIANÇAS. 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. Indicado também na reabilitação de 

adultos. 
https://www.tcondeco.pt/produto/ourico-pica-pica-download-

fichas-de-actividades/ 
 

 

As fichas de actividades Papa Palavras são dedicadas à 
promoção da escrita: PARA TODAS AS CRIANÇAS em 

idade pré-escolar e 1º ciclo; com dificuldades motoras finas; 
com perturbação do desenvolvimento intelectual. 

Indicado também na reabilitação de adultos. 
https://www.tcondeco.pt/produto/papa-palavras-download-

fichas-de-actividades/ 

 


