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FICHA N.º 1 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Observa as imagens e pede ao teu professor que te leia 
o nome dos animais. 
De seguida, tapa-os e desenha objetos ou animais cujo nome 
rime com o que ouviste.

Brinca com
o teu cérebro

MEMÓRIA 
AUDITIVA

borboleta gato rinoceronte cão

1.  Pede ao teu professor para ouvires a história da bruxa Rabuja. Depois, liga 
as palavras que rimam.

1

suja

ilhéu

ferida

praia

cenoura

brincar

elástica

feroz

saia

vassoura

rabuja

acelerar

colorida

chapéu

veloz

fantástica
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2.  A senhora Adriana foi ao consultório do Dr. Serafim (página 40 do teu manual).
Lê o texto em silêncio. De seguida, indica qual das frases é maior ou menor, 
utilizando os símbolos abaixo.

3.  Separa as frases que se seguem em palavras e pinta tantos retângulos como o 
números de palavras de cada frase.

Nos arredores da cidade, a senhora Adriana não acordou bem-disposta.

4.  As imagens que se seguem representam ações. Pensa no que cada uma 
significa, regista uma frase sobre ela e pinta o número de palavras da frase.

Vou para casa mais a minha bronquite.

Menor Maior

x ^

O Dr. Serafim olhou para o relógio. 

Quase nove horas! 

A senhora Adriana fez truz-truz. 

Decidida, caminhou em direção ao consultório. 

Hoje não há consultas? 

E hoje não há consultas? 
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FICHA N.º 2 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Observa os símbolos durante algum tempo. 
De seguida, tapa-os e desenha os símbolos pela mesma 
ordem.

Brinca com
o teu cérebro

MEMÓRIA 
VISUAL

2.  Recorrendo ao texto, reescreve as frases de acordo com o número máximo de 
palavras que te são pedidas.

Era uma vez um bosque verdejante onde as plantas e os animais viviam felizes  

e tranquilos. 

Alana era uma pequena ninfa e adorava viver naquele bosque encantado. 

Corria e brincava com os animais, bebia a água fresca  

das nascentes e observava o desabrochar das flores. 

Mas a jovem Alana queria ser bailarina. 

Todas as manhãs, calçava as suas sapatilhas  

e saltava para cima do grande nenúfar onde as  

ninfas mais jovens tinham a sua aula de balé.

1.  Lê o texto.

Era uma   (3 palavras)
Era uma vez      (5 palavras)
Era uma vez um bosque   (6 palavras)
Era uma vez um bosque verdejante        

      (12 palavras)
Era uma vez um bosque verdejante onde as plantas e os animais

       (16 palavras)

Alice Cardoso, Alana, a bailarina da água, Nova Gaia, 3.ª edição, 2009 (Excerto). 
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3.  Agora, vais fazer ao contrário. Partindo da frase apresentada, vai riscando 
palavra a palavra. Escreve as frases.

 Alana era uma pequena ninfa e adorava viver naquele bosque encantado. 

(11 palavras)

   (8 palavras)

   (7 palavras)

   (4 palavras)

   (1 palavra)

4.  Ordena as palavras e escreve as frases.

5. Descobre a palavra igual à da coluna sombreada e rodeia-a.

bosque dosque bosque posque bosbue baspue quedos

felizes telizes velizes filizes felezes lizesfe felizes

adorava aborava aborafa adorava aporava agorava adoarva

nascentes naxcentes nascentes nascendes nascenfes nascents centenas

calçava calçafa claçava calçaba caçava calçava calvaça

plantas blantas palntas planfas platas palpas plantas

grande garnde granbe grande granpe garmpe grade

felizes viviam

Alana

plantas

jovem

animais

bailarina. queria

tranquilos.os

Masuma

e e As

ser
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FICHA N.º 3 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Observa as mãos e legenda-as com as palavras mão esquerda / 
mão direita.

Brinca com
o teu cérebro

TREINO
VISUAL

1.  Lê o texto.

O Natal em minha casa é sempre uma aventura. Tudo porque os meus pais, 

quando tinham a nossa idade, leram uma história que dizia que «Natal é quando  

o homem quiser», e acreditaram. E nunca mais se esqueceram. 

2.  Lê as palavras e divide-as em sílabas.

4.  Agora, escreve outras palavras que terminem com a mesma sílaba final.

3.  Escreve outras palavras que comecem com a mesma sílaba inicial.

Natal aventura idade esqueceram

Natal aventura idade esqueceram

Natal aventura idade esqueceram

Alice Vieira, Texto inédito, 2011.
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5. Neste exercício vais completar palavras. Para isso, pede ao teu professor para 
fotocopiar esta página, recorta a tira vertical e desliza-a ao longo da folha. Regista 
as palavras que conseguires completar. Segue o exemplo que se encontra à esquerda. 

6.  Rodeia com cores diferentes as sílabas que têm o mesmo som.

a

e

i

o

u

a

e

i

o

u

I

ber

r

ma

ma

s

s

pint

r

c

tal

mpre

nha

mem

nca

N

s

m

h

n

ba
d

b
didi

di

do

p
b

b

d
bpu

pe bo

d

d

b
p

p

p
qq

q pe

ba
qui

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
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FICHA N.º 4 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

As letras do alfabeto decidiram dar uma festa. Como foram 
todas a correr para não perderem o lugar, acabaram por cair. 
Consegues adivinhar que sílabas caíram ao chão? Escreve-as.

Brinca com
o teu cérebro

TREINO DE
LÓGICA

ua bra
nha

1.  Lê o texto com atenção. Demora o tempo que necessitares.

Pouca gente o sabe, mas, quando não está ninguém em casa, as coisas animam-

-se e erguem as suas vidas de coisas. Falam de nós, conversam, brincam ou então 

queixam-se e lamentam a sua sorte. 

«Andas sempre de boca em boca», diz a faca à colher. E a colher à faca: «Lá estás 

tu no corte.» E, no terraço, diz o prego ao martelo: «Devagar, pá, que estou com 

dores de cabeça.» 

Na sala, a televisão, finalmente apagada, dorme enquanto um 

garfo assobia a uma colher da sopa que vai a passar.  

O cortinado diz que alguém limpou nele os dedos das 

mãos, os sofás queixam-se do peso das pessoas e dos 

maus tratos das crianças. «E eu, e eu?», geme  

a carpete, já farta de ser pisada. 

Depois, o rádio põe-se a tocar e as coisas dançam, 

pelo menos as mesas e as cadeiras, que têm pernas 

para isso, não é? E até as pessoas saem dos seus  

retratos apertados para esticarem as pernas. Olarilolé. 

q

as 

s 

m, 

olé. 

Álvaro Magalhães, Texto inédito, 2011.
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2.  Para cada palavra, pinta o círculo da sílaba onde carregas mais quando dizes 
essa palavra e divide-a em sílabas. Segue o exemplo.

3.  Reconstrói as palavras que se seguem.

4.  Observa as imagens e legenda-as. Pinta as estrelas de acordo com o número de 
sílabas de cada palavra.

gente       gen/te

está       

ninguém       

vidas       

brincam       

terraço              

finalmente                   

mãos

sofás       

olarilolé                         

pou-ca co-lher

quan-do te-le-vi-são

a-ni-mam-se ca-dei-ras

quei-xam-se a-per-ta-das
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FICHA N.º 5 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Observa durante algum tempo os retângulos que estão pintados. 
Depois, tapa-os e tenta reproduzir o que acabaste de ver. Brinca com

o teu cérebro
MEMÓRIA 

VISUAL

1.  Lê o poema e sublinha com a mesma cor as palavras que rimam. 

Havia na floresta antiga 

um rinoceronte de grande porte 

tinha um só chifre na cabeça, 

coisa que o fazia muito forte. 

Na cabeça tinha a boca 

o nariz e dois olhinhos 

coisa assim de algum contraste 

pois eram bem pequenininhos. 

 Um dia foi ao rio  

para tomar um  

banho e falou ao Sol 

como quem fala a um estranho: 

«Tu que estás no alto 

e tudo podes ver 

ensina-me o segredo 

para a tristeza desaparecer.» 

O Sol já tão amarelo 

mais brilhante ficou 

dizendo bem baixinho 

aquilo que não gritou: 

«Tudo na vida depende 

do nosso olhar: 

não há só triste e contente 

o lado branco, o lado preto; 

há dois olhos para ver 

 e um coração  

que te ajuda a escolher!» 

Ondjaki, Texto inédito, 2011.
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2.  Agora, reescreve o poema, substituindo as palavras que rimam por outras.

3.  Completa a tabela, respondendo à pergunta: O que há dentro de…?

O que há dentro de…? Dentro de… há…

alicate ali

banana

regador

caixa

sapato

boneca

sapito

Havia na floresta antiga 

um rinoceronte de grande   

tinha um só chifre na cabeça, 

coisa que o fazia muito . 

Na cabeça tinha a boca 

o nariz e dois  

coisa assim de algum contraste 

pois eram bem . 

 Um dia foi ao rio  

para tomar um  

banho e falou ao Sol 

como quem fala a um estranho: 

«Tu que estás no alto 

e tudo podes  

ensina-me o segredo 

para a tristeza .» 

O Sol já tão amarelo 

mais brilhante  

dizendo bem baixinho 

aquilo que não : 

«Tudo na vida depende 

do nosso olhar: 

não há só triste e contente 

o lado branco, o lado preto; 

há dois olhos para 

 e um coração  

que te ajuda a !» 
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Na grelha que se segue, encontra a palavra indicada.
Brinca com

o teu cérebro
MEMÓRIA 

VISUAL

FICHA N.º 6 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

A D T I O P N I H O A
B U L X O B Ã L U U E
I I O I U N L G L J A
L A X L J M I U B H R
X E Ã O Ã S I V Ã E T
F A C D L I O N N S I
D R T E L E V A M A L
Ã U T B A B X E L A J
P R E N Z I O A J O A
G B N Z U L U R G A O
U I M X L L Ã G S O F
L L Ã U E A H Ã A I X
N J B T L E V I S A O
B A Ã Z X F S N A B B
N F D T I O P N R Z N

TELEVISÃO

1. Descobre novas palavras a partir das palavras indicadas. Segue as instruções.

Se retirarmos a 
primeira sílaba 

de sapato…

Se retirarmos a 
última sílaba de 

irmão…

Se retirarmos a 
primeira sílaba 

de f ivela…

Se retirarmos a 
última sílaba de 

bolacha…

como  
fica?

como  
fica?

como  
fica?

como  
fica?
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2.  Continua a descobrir palavras. Segue as novas instruções. 

3.  Continua a descobrir palavras. Segue as novas instruções. 

Se retirarmos a 
sílaba do meio 

de boneca…

Se retirarmos a 
sílaba do meio 
de charuto…

Se retirarmos a 
sílaba do meio 
de mochila…

Se retirarmos a 
sílaba do meio 

de cabeça…

como  
fica?

como  
fica?

como  
fica?

como  
fica?

cavavaca va ca

boca bo ca

roca ro ca

mala ma la
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Observa as imagens e rodeia com cores diferentes os pares.
Brinca com

o teu cérebro
TREINO
VISUAL

FICHA N.º 7 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

1. Lê o texto com atenção.

Em tempos que já lá vão, vivia na ilha Celebe um crocodilo tão velho, que não 

conseguia caçar peixes no rio. 

Certo dia, apertado pela fome, decidiu aventurar-se nas margens em busca  

de algum porco distraído que lhe servisse de refeição. Andou até cair exausto 

e desesperado, sem forças para regressar à água. 

Ora quem lhe valeu foi um rapaz simpático e robusto que teve pena dele 

e o arrastou pela cauda. 

2. Encontra os sons abaixo nas palavras destacadas no texto. Regista-as.

cr v s z

ch

Ana Maria Magalhães, Rãs, príncipes e feiticeiros, 
Caminho, 2.ª edição, 2010 (Excerto).
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3.  Nas palavras seguintes, os sons estão separados. Tenta juntá-los e formar as 
palavras.

4.  Partindo da palavra javali, copia as palavras abaixo para a coluna correta.

b-e-l-o

c-a-b-e-l-o

m-a-ch-a-d-o

m-i-lh-o

j-a-n-e-i-r-o

f-a-r-i-nh-a

varanda

Jacinto

vazio

li

Japão

liberdade

varinha limite

livro valor

janota janela

Palavras que 
começam

com a mesma
sílaba inicial

Palavras que 
começam

com a mesma
sílaba do meio

Palavras que 
começam

com a mesma
sílaba final

ja-va-li
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FICHA N.º 8 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Nas imagens seguintes falta algo. O que será?  
Desenha a parte em falta.Brinca com

o teu cérebro
TREINO DE

LÓGICA
DE

CA

1. Lê com atenção as frases.

O Ulisses viajava na sua potente nave espacial, quando teve de aterrar de 

emergência num pequeno planeta desconhecido.

– Olá! Eu sou o Ulisses e preciso de fazer uma reparação na nave antes de 

voltar à Terra. 

– O que é isto? – perguntou o Ulisses. 

Passada meia hora, abriu-se a porta da máquina e ambos saíram.

Eles correram por esses montes, subiram a essas árvores e nadaram nesses rios. 

Agora as máquinas fazem tudo o que há para fazer: as brincadeiras, as 

refeições, os trabalhos de casa, as arrumações. 

– À Terra? – admirou-se o Jota. – Nunca ouvi falar, mas chegaste em boa altura. 

O Jota puxou o Ulisses para dentro de uma cabina metálica. 

Álvaro Magalhães, Texto inédito, 2011.
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2.  Encontra nas frases que leste palavras com os seguintes sons. Regista-as.

3.  Completa as palavras seguintes com os sons que ou qui.

4.  Completa as palavras seguintes com os sons gue ou gui.

5.  Há palavras em que se lê e pronuncia o «u» e outras em que, apesar de ele lá 
estar, não se lê.  Escreve as palavras do quadro no conjunto correto.

ção

rr

br

que

ss

qui

ci

ções

 ijo

pe  no

que  

 nta

es  lo

 ixo

 ntal

mos  to

á  a

che  

 rreiro

 tarra

    fo  ira

    se 

Palavras em que o «u» se lê.

Palavras em que o «u» não se lê.

aguentar
água

guelra
guloso

guerreiro
guardanapo
guloseima

guarda
guizo
guia
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FICHA N.º 9 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

Em cada linha, observa e completa as imagens para que fiquem 
iguais ao modelo. 

Brinca com
o teu cérebro

TREINO
VISUAL

1.  A Estrela foi tirar a roupa do estendal. Mas não era uma roupa qualquer. 
Repara.p

lucro

fraco

crocodilo

claridade

prova

grão

fresca

complicada

promessa

atletismo

tratar

incluído

atlas

entrada

madrugada

trovão

pobreza

inglês

vinagre

plural

drenar

influência

padrinho

planeta

neblina

astro

público
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2.  Agora que já leste as palavras, ajuda a Estrela a colocá-las no cesto correto.

cr

pl

gr

fr

fl

pr

3.  A Estrela percebeu que afinal as palavras não estavam secas. Ela precisa que 
a ajudes a colocá-las de novo no estendal, mas desta vez com alguma ordem.

cl tr bldr tl
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Observa a imagem da esquerda durante algum tempo. 
De seguida, tapa-a e encontra as 5 diferenças na imagem 
da direita. 

Brinca com
o teu cérebro

MEMÓRIA 
VISUAL

FICHA N.º 10 DE REEDUCAÇÃO EM LEITURA

1.  Lê o texto com atenção e repara nas palavras destacadas.

Na floresta africana, frondosa e folhuda, o sol está a levantar-se. A floresta vai 

acordando, e os animais selvagens começam as suas atividades. 

Romeu está ocupado a escrever. O Romeu é um facochero (animal primo do 

javali). Passa a vida a escrever. É o único animal da floresta a saber dizer dez rimas 

seguidas: coração, pão, melão, paixão, pavão, construção, rés-do-chão, salmão, 

zangão e solidão. Naquele dia, Romeu estava ocupado a escrever um poema que 

começava assim:

Uma aranha apaixonou-se pelo sol. 

Ofereceu-lhe a lua e um girassol. 
Como não queria o sol o seu amor

Afastou a aranha e… 

O Romeu andava à procura de uma rima para acabar o poema e experimentava 

em voz alta algumas palavras. Cláudio, o crocodilo, que por ali passava, 

perguntou -lhe o que estava a fazer. 

VISUAL

Eric Many, A rima do Romeu, Edições Afrontamento, 1.ª edição, 2008 (Excerto).
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2.  Escreve as palavras sublinhadas no texto.

3.  Agora, rodeia nas palavras seguintes os sons tr, fl, fr, cr, pr, tr, ss. 

4.  Ordena agora as palavras na tabela.

5. Inventa e escreve frases com as palavras que escreveste na tabela.

africana

outros
escrever

floresta construção

frondosa

provérbios
procura

aranha

girassol
Cláudio

���������

fl fr cr pr tr ss


