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INIZIAMO DALLE VOCALI
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COMPETENZE
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Reconhecer a língua inglesa
Ler o alfabeto e as palavras em 
inglês
Descodi�car as imagens
Desenvolver a motricidade �na

COMPETÊNCIAS

As crianças montam o grande puzzle e aprendem 
a reconhecer o alfabeto e as primeiras palavras 
em inglês graças às letras per�ladas que se 
encaixam verticalmente de forma autocorretiva. 
O jogo inspira-se no método de Maria Montessori 
que promove a aprendizagem espontânea e
inteiramente natural.

Começamos pelas palavras com uma vogal no início. Isolamos as 5 peças do puzzle com as 
palavras apple, elephant, ice cream, orange, umbrella. Mostramo-las uma de cada vez, 
como se fossem �ashcards, e pronunciamos em voz alta o nome da �gura correspondente. 
Em seguida, pegamos nas letras per�ladas e encaixamo-las, uma de cada vez, nos cartões 
correspondentes, pronunciando a palavra em voz alta da seguinte forma: “APPLE”, 
ELEPHANT”, “I-ICE CREAM”, “O-ORANGE”, “U-UMBRELLA”.
Prosseguimos a atividade com outros grupos de consoantes, até completarmos todo o 
alfabeto.

COMEÇAR PELAS VOGAIS



LE LETTERE SAGOMATE VERTICALI
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RICOSTRUIAMO IL PUZZLE
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Graças às letras com formato vertical que se encaixam nas peças do puzzle, as crianças 
aprendem a reconhecer a forma das letras tocando-as. Deste modo, como sugeria Maria 
Montessori, favorece-se a aprendizagem com o todo corpo e estimula-se também a 
motricidade �na.

ADVERTÊNCIA: o estudo do alfabeto inglês não pode prescindir da chamada fonética, que é o estudo da correspon-
dência entre sons e letras.
Por exemplo: a letra i por vezes tem o som [i] como em igloo, noutras ocasiões, o som [ai] como em ice.
O som [s] pode ser dado tanto pela letra c, como em city, quanto pela letra s, como em sun.
O som [f ] pode ser dado pela letra f (�sh), mas também pelas duas letras ph (phone), etc.
Esta consciência desenvolver-se-á em crianças que aprendem inglês como língua estrangeira nos
primeiros anos da escola primária.

AS LETRAS COM FORMATO VERTICAL

Quando as crianças se familiarizarem com todas as letras do alfabeto, podemos pedir-lhes 
que reconstruam o puzzle. Lembremo-nos de as orientar com pequenas sugestões, mas 
sem as substituirmos. Os encaixes autocorretivos irão ajudá-las a montar o puzzle de forma 
totalmente autónoma, reforçando assim o reconhecimento das primeiras palavras e do seu 
signi�cado.

RECONSTRUIR O PUZZLE


