
 

 

 

Fonoaudiologia 

Idade recomentada 3 à 6 Anos 

 

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

da fala e linguagem: 

 

  

 

 Permita que a criança a participar das atividades da casa, como por exemplo: arrumar a 

mesa, guardar alimentos na geladeira e armários, colocar a roupa suja no cesto, arrumar o 

quarto, etc. 

 Demonstre satisfação no desenvolvimento da fala dele; 

 Não espere perfeição absoluta na maneira como ele fala (nesta idade, algumas trocas ainda 

são esperadas!); 

 Escute a criança quando ela estiver falando;  

Incentive a criança a expressar seus sentimentos, ideias, sonhos, desejos e medos;  

Fale como se falaria com um adulto (mantenha uma “conversa” com a criança). 

 

Sugestões de Brincadeiras: 

 Estátua: estimular a atenção e interação. Colocar uma música e quando parar de tocar, a 

criança deverá permanecer imóvel, recomeça-se e interrompe por diversas vezes. 

 Que som é esse? estimular a atenção auditiva e nomeações. Vendar os olhos da criança e 

fazer diferentes barulhos usando instrumentos musicais, latas, brinquedos, etc., a fim de que 

as crianças identifiquem os mesmos. 

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

ou criando animais, alimentos, objetos, em seguida nomeá-los. 

 Estimule brincadeiras criativas (faz-conta), jogos com regras. 

 Cantar músicas, leia histórias cada vez mais longas, permita que ele invente histórias. 



 

 

 

 Ajude a criança a classificar os objetos e coisas, explicando porque pertencem a tais 

categorias (ex. animais, frutas, meios de transporte); 

 Jogos da Memória, Dominó e Lince são excelentes para estimular o vocabulário. 

Segue modelo de jogo lince que poderá ser impresso, imprimir duas cópias, recortar as 

figuras e deixar uma folha inteira (que será o tabuleiro), a criança deverá encontrar a 

figura, nomeá-la e colocar no tabuleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: Karina Scoco Bertolini – Fonoaudióloga CRFa.2- 13.684 do Programa de 

Estimulação Essencial – EE – Março 2020. 

  


