
 

 

 

Fonoaudiologia 

Idade recomendada - 1 à 3 Anos 

 

Orientações e Brincadeiras para realizar em casa, com o objetivo de estimular o desenvolvimento 

da fala e linguagem: 

 

 

   

 Repita palavras novas várias vezes 

 Ensine-o a seguir instruções (ex: "pegue a bola!"); 

 Escute-o com atenção (evitar: “não te entendo”); 

 Enfatize características dos objetos (cor, forma, tamanho) (“nossa que carro grande!”) 

 Exagere, repita, enfatize palavras para chamar a atenção; 

 Conte sobre as atividades do dia (“agora nós vamos tomar banho e depois jantar”); 

 Pronuncie as palavras de forma correta, não use diminutivos (Ex: Fale “água” em vez de 

“aguinha”). 

 Durante o banho o adulto conversa com a criança, mostrando a ela as partes do corpo, 

realizar também enquanto a criança se enxuga. 

 A criança poderá ajudar a mãe durante o preparo das refeições, a mãe poderá deixar os 

ingredientes que serão utilizados em local de fácil acesso e solicitar para que a criança 

pegue, caso haja dificuldades, a mãe pega o ingrediente e nomeia para a criança. 

 Jogue bola com seu filho, peça que ele busque e a atire para você. Além do jogo compartilhado 

e interação, esta brincadeira estimula iniciativa de atos comunicativos intencionais (sejam 

através de linguagem verbal ou gestual). 

 Cantar Músicas junto com a criança, produzir os sons dos objetos e/ou brinquedos. 

 Cantar músicas associadas a atos motores como: “roda-roda”, “cabeça, ombro, joelho e pé”. 

 Estimule a criança a imitar os sons que ouvimos no dia a dia, como “pocotó, pocotó do cavalo, 

o “muuu” da vaca, o “bi-bi” da buzina do carro. 



 

 

 

 Conte histórias com frases curtas, mostre as figuras nomeando-as. Dar livros de histórias 

infantis para criança deixá-la folhear, nomear os personagens da história, dizer o que está 

acontecendo em cada página usando frases de 2 a 3 palavras; 

 Colocar figuras, objetos e brinquedos à disposição da criança e perguntar: “O que é isso? 

Pega o gato! Dá para mamãe!”; 

 Dar figuras do jogo da memória para criança parear com a figura igual. 

 Você pode aproveitar caixas de remédios e de leite, por exemplo, para criar fantoches 

com o rosto dos personagens da história. A criança gosta muito de brinquedos que se 

movem e falam. 

 Brincar com miniaturas de animais, alimentos, meios de transporte, panelinhas, bonecas, 

etc. Nomear os brinquedos, dizer a cor, o tamanho, característica de cada um e realizar 

dramatizações. 

 Brincar com massa de modelar, pincéis, tintas coloridas e lápis de cor, pintando desenhos 

ou criando animais, alimentos, objetos e nomear. 

 Colocar diversos potes com tampas plásticas e que tenham encaixe fácil, de diversos 

tamanhos, formatos e cores, espalhe tudo no chão, enquanto a criança encaixa as tampas 

em seus potes, a mãe poderá ir nomeando as cores (por exemplo). 

 

Sugestão de Jogo para confeccionar em casa: 

Jogo dos Animais: A atividade consiste em imprimir figuras de animais e montar cartões com elas. 

As crianças recebem os cartões, sorteiam uma e brincam de fazer o som e imitar o bicho sorteado.  
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