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A conversação.
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O que a criança vai aprendendo?
A saber quando 
pode falar: 

 pede a palavra;
 espera a sua vez; e
 nomeia o interlocutor.
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A usar fórmulas 
de cortesia:

 agradecer;
 pedir licença;
 pedir;
 cumprimentar; e
 oferecer.

A compreender 
e a fazer: 

 pedidos indiretos;
 sugestões;
 desejos; e
 informações.

A escutar os outros:

 adultos;
 irmãos; e
 companheiros.

Como ajudamos?

Criando rotinas. Dando modelos. Orientando a ação.

... e mostrando aprovação aos atos de cortesia.
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1. Criando rotinas
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Repetindo:
 Diante das mesmas situações.

 Nos mesmos momentos do dia.

COMO?

 Atividade de cumprimentar 
e dar boas-vindas aos colegas.

 Atividade de conversar em 
roda, pedindo a palavra com a 
mão levantada.

 Oferecer e pedir materiais, 
antes de começar as atividades.

 Explicar o que disse uma 
outra pessoa.

EXEMPLOS NA ESCOLA: 

 Dar boa noite.

 Cumprimentar e se despedir 
nas entradas e saídas.

 Esperar um momento até 
que a mãe possa lhe escutar.

 Explicar e/ou comentar o 
que outra pessoa disse.

EXEMPLOS EM CASA:
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2. Dando modelos

 Agir como esperamos que as 
crianças ajam.

 Mostrar, de forma 
exagerada, aquilo que 
esperamos que criança faça, no 
exato momento, para favorecer 
a imitação.

COMO?

 Ao falar com as crianças, 
agir com cortesia: agradecer, 
oferecer, pedir, cumprimentar, 
etc.

 Atender às demandas 
explícitas e às indiretas 
(atender não significa sempre 
conceder).

 Respeitar a vez de falar e 
escutar com atenção.

 Falar olhando mais para 
as crianças do que para o 
interlocutor (esperando a 
repetição): “Muito obrigado!”

EXEMPLOS NA ESCOLA:

 Escutar os filhos com 
atenção. 

 Cumprimentar, despedir-se, 
oferecer, pedir, etc., sempre com 
cortesia.

 Fazer antecipadamente e de 
forma exagerada as ações que 
espera da criança para que ela 
repita:

“Tchau, vovô! Até amanhã!”
“Gostaria de ler este livro!”

EXEMPLOS EM CASA:
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3. Orientando a ação

 Dizer a regra.

 Perguntar sobre regras.

 Informar.

 Iniciar a frase desejada.

 Completar a frase da criança 
para torná-la mais cortês.

COMO?

 “Se você quer alguma coisa 
de outra criança, deve pedir. Não 
pode pegar as coisas dos outros”.

 “O que você deve fazer quando 
quer algo?”

 “É assim que se diz: posso ir ao 
quintal?”

 “Marta não gosta que peguem 
seu cubo.”

 Criança: “Posso?”
 Professora: “ Sim, pode sair.”

EXEMPLOS NA ESCOLA:

 “Quando alguém fala, não se 
deve interromper.”  

 “Seu irmão está falando.” 

 Quando uma criança pede algo 
de forma inadequada, ampliar sua 
produção. Exemplo:
 Criança (mostrando o copo): 
 “Água.”
 Mamãe: “É assim que se diz:   
 pode me dar água?

EXEMPLOS EM CASA:



Aprender linguagem > 3 a 4 anos > DISCURSO

Jogo 
simbólico
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A conversação.
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 as crianças podem observar e ouvir 
discursos de pessoas que desempenham 
diferentes papéis, como: apresentadores de 
TV, médicos ou veterinários, etc.,

 os adultos disponibilizam materiais 
estimulantes e variados para a brincadeira; e

 estimulam, sugerem, participam, 
expandem e/ou se fazem de espectadores na 
brincadeira,

Se... então, contribuímos para que…

 imitem e façam paródias com o discurso 
dessas pessoas (se o modelo for bom, a imitação 
promove uma boa linguagem);

 os discursos imitados sejam mais longos e 
complexos do que sua fala espontânea; 

 a linguagem utilizada seja incorporada, mais 
tarde, a situações que não sejam as de imitação.

 as crianças brinquem mais, de forma mais 
rica e variada, utilizando uma linguagem mais 
complexa; 

 aumentem a variedade de papéis que 
desempenham nas brincadeiras; e

 as negociações para assumir papéis sejam 
mais complexas e com mais possibilidades de 
chegar a acordos.
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 a criança joga com outras 
crianças e/ou adultos,

Se...

use e desenvolva suas capacidades de:

 Negociação:
Ex.: Depois de visitar uma feira de veículos:.

Ana (4 anos): “Vamos comprar um carro?”
João (3,5 anos): “Não, um carro não, um 
trator”.
Ana: “Então, primeiro um trator e depois 
um carro”.

 Argumentação:
Ex.: Brincando de parodiar um concurso de   
  cozinheiros da TV:

Mamãe: “Agora todos os participantes 
farão uma sobremesa usando somente três 
ingredientes.” 
Filho: “Com poucos ‘guedientes’ não fica 
bonito. Se colocar mais ‘guedientes’  fica 
muuuito bonito”.
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então, contribuímos para que…
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Seguindo 
instruções
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Para que as crianças aprendam a seguir as instruções, seria bom:

1. Ajudá-las 
a manter em 
mente o objetivo 
e a motivação da 
atividade.

2. Orientar a 
atividade em 
tarefas novas ou 
difíceis.

3. Perguntar pelo 
passo seguinte.

4. Sugerir. 5. Ajudá-las 
a controlar a 
frustração.
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 Recordando o resultado final
 da ação.

 Acrescentando algum 
 incentivo à finalização.

 Dizendo-lhes que “busquem 
 em suas cabeças” o que 
 estamos fazendo.

Como? Exemplos:

1. Ajudá-las a manter em mente o objetivo e a motivação da atividade.

 Arrumando o quarto:
 “Quando tudo estiver no lugar, 
 mostraremos o quarto ao papai”.

 Ensaiando a representação de 
 um conto:
 “Vai ficar uma representação 
 muito bonita. Gravaremos e 
 colocaremos no blog da escola”.

 Quando lermos um conto para as 
 crianças, perguntar qual é o 
 tema, etc.
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2. Orientar a atividade em tarefas novas ou difíceis.

 Dando explicação geral sobre os 
passos (ações e materiais).

 Ordenando as ações com 
ordinais e conectores temporais.

 Dando comandos concretos à 
medida que avançam na atividade.

 Ensaiando a representação de 
um conto:
� “Primeiro… depois… e no final…”

� “Agora cruza todo o cenário, 
saltando como um canguru”.

Exemplos:

 Ajudando a recordar a sequência 
de uma ação.

� “Agora, o que temos de fazer?”

3. Perguntar pelo passo seguinte.

Como? Exemplos:

Como?
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4. Sugerir.

 Nomeando possibilidades que 
possam ser boas.

� “Às vezes, é bom fechar os olhos 
para recordar.”

� “Se você segurá-la com a outra 
mão, será mais fácil.”

Exemplos:

 Reconhecer a dificuldade.

 Oferecer ajuda.

 Tratar o fracasso como uma nova
 oportunidade.

� ““Até que você adquira prática, 
é mesmo um pouco difícil.”

5. Ajudá-las a controlar a frustação.

Como? Exemplos:

Como?
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Incentivar a 
narração
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PRECISAMOS introduzir complexidade na fala, incluindo, 
progressivamente, situações mais difíceis.
Para isso, TEREMOS EM CONTA QUE:

Aspectos 
temporais

 falar sobre o que está acontecendo, 
por exemplo: 

“Olha o gatinho”.
“Que torre mais alta que você está 
fazendo!”,
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É mais fácil para a criança...

 falar do que acaba de acontecer . 
Por exemplo, em situação de quedas 
ou colisões: “Oh! O que aconteceu?”; 
ao concluir uma ação: “Você comeu 
tudo que havia no prato?” ou depois da 
transformação de um objeto: “Estava muito 
limpo e se sujou.”

do que…

 manter conversas sobre o passado 
imediato, por exemplo:
 “João me bateu.” 
 “Molhei minha jaqueta”,

 manter conversas sobre o passado 
mais distante. Por exemplo: “Quando 
fomos à casa da prima Andrea…”  ou 
“Uma vez comi uma banana e...”
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Perguntas e 
respostas

 ampliar sua narração a partir de 
perguntas simples, como:

“Você se machucou?”
“Quem era?”
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É mais fácil para a criança…

 continuar a conversa a partir de sinais 
seguidos de silêncio atento, por exemplo: 

“ Ahh…”
“Sim…”
“E…”

do que...

 responder a perguntas concretas, 
perguntas próprias ou não e perguntas 
com dupla alternativa:

“De que cor era?”
“Você comeu tudo?”
“Você estava em aula ou no pátio?”

 responder a demandas mais abertas:
“Conte-me mais.”
“Como foi?”

(ainda que não exijam tanto 
conhecimento prévio).

 dar referências de localização:
Mãe: “Onde foi?”
Criança: “Na padaria.”

 dar referências temporais:
Mãe: “Quando foi?”  
 Criança: “Um dia.”

 explicar e nomear animais, pessoas ou 
objetos:

Mãe: “O que havia no cubo?”
Criança: “Água e também um pouco 
de areia.”

 explicar e nomear sentimentos:
Mãe: “Como se sentiu?”
Criança: “Mal...”
Mãe: “Mal com raiva ou  mal triste?”
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Compartilhando 
contos

 falar sobre as imagens de um conto:
Mãe: “Olha aqui”.
Criança: “Aqui tem um bicho”.
Mãe: “Que animal é esse?”
Criança: “É uma cabra?”
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É mais fácil para a criança…

 entender e falar sobre o que foi lido ou 
sobre a narração do conto:

Mãe: “A mãe dos cabritinhos disse a 
eles para que não abrissem a porta a 
ninguém, muito menos para o lobo.” 
Criança: “Porque o lobo come 
cabritinhos.”

do que…

 falar do que acabou de contar:
Mãe: “Agora já não tem as pernas 
pretas.”
Criança: “Não, são brancas.”

 imaginar o que vai acontecer:
Mãe: “O que vai acontecer? O 
deixarão  entrar?”
Criança: “Não sei.”
Mãe: “Eu acho que eles vão perceber e 
não o deixarão entrar. Vamos ver…”

 falar de aspectos externos:
“Tinha uns dentes muito grandes.”
“Do que ele fez a casa?”

 falar de aspectos psicológicos internos: 
“Estava muito preocupado.”
“Não sabia o que fazer.”
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Estados 
mentais
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Para entender e se fazer entender 
é preciso ter em mente o outro e seus/suas:
O que podemos fazer para que aprenda?

• emoções;
• desejos;
• intenções; e
• conhecimentos.

1. Explicitar os 
próprios estados 
mentais.

2. Perguntar 
pelos estados 
mentais da 
criança.

3. Ajudar a 
interpretar os 
estados mentais 
próprios  e dos 
outros.

4. Conversar 
sobre estados 
mentais.
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1. Explicitar 
os próprios 
estados 
mentais.

Exemplos:

Nomeando:
- emoções; - intenções; e
- desejos; - conhecimentos.

Usando verbos mentais:
Pensar, sentir, crer, duvidar, saber, querer, 
imaginar, etc.

Perguntando:
- pelos estados mentais próprios, dos outros e 
também de personagens fictícios; e 
- por situações possíveis, por exemplo: “E se 
não tem, o que vai acontecer?” 

Relacionando as condutas com os estados 
mentais. Explicar os “porquês” de algumas 
ações.
Exemplos: 

“Não para de mexer os pés. Parece nervoso.”
“Está com um cara de pena!”
“Continua chamando, porque não sabe que 
não há ninguém.“

Relacionando emoções com intenções, desejos 
e pensamentos.
Exemplos: 

“O bebê chora porque não entende que a 
mamãe voltará logo.” 
“Você queria uma como esta? Você fica com 
um pouco de inveja?”

Como?

Exemplos: 
 - O que você vai fazer com isso?
 - O que você acha /sabe/acredita?

Exemplos: 
- Argh! Isso deve ter te dado nojo.” 
- “Eu acho que está com vergonha.”
- “Acho que ela gostaria…”
- “Quem sabe, quer fazer…”

Exemplos: 
Falar sobre os medos: perguntar sobre 
eles; explicar os próprios; relacioná-los 
com o conhecimento do perigo e com a 
imaginação, com o pensar que algo ruim 
pode acontecer.
Comentar situações e condutas.

2. Perguntar 
pelos estados 
mentais da 
criança.

3. Ajudar a 
interpretar os 
estados mentais 
próprios  e dos 
outros.

4. Conversar 
sobre estados 
mentais.

Exemplos:
- Sinto-me um pouco…
- Gostaria muito…
- O que quero fazer…
- Não sei se… 
- Estou pensando que…
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O que disse?
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Distinguir o que 
foi dito do que é 
novo.

Perguntar:
- quando não 
sabem; e
- quando não 
entendem.

Responder aos 
pedidos de 
esclarecimento e/
ou repetição.

Fazer citações 
diretas e 
indiretas.

Aos 3 anos as crianças aumentam sua capacidade para comentar aspectos 
da linguagem: o que foi dito, como foi dito, o que queria dizer, como soava, etc.
Vejamos as novas habilidades que desenvolvem:

Relacionar a 
escrita com a 
linguagem oral.

Atender aos sons 
da fala.
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 pedimos esclarecimentos sobre o que foi dito 
por elas; 

 perguntamos e/ou explicamos o que foi dito 
por outros;

 informamos o que está correto e o que está 
incorreto 
- normalinguística/norma social;

 perguntamos por nomes, títulos, etc.;
 damos nomes aos suportes textuais (livro, 
jornal, conto… ) e às ações que fazemos com 
eles;

 comentamos as diferenças e as relações com 
línguas estrangeiras; e

 mostramos, caso exista, a redundância que 
há na informação perguntando pelo que é 
novo;

 mostramos desacordo sobre o que foi dito e 
discutimos a respeito; e 

 reconhecemos e brincamos com aspectos 
sonoros da linguagem,

Se... então...

 a criança prestará atenção ao “como”  se diz 
algo diferente da enunciação do enunciado;
 se familiarizará com o uso da citação:
- direta: “Juliano disse ’não quero ir”; e
- indireta: “Juliano disse que não queria ir”;
 aprenderá formas socialmente corretas de 
dirigir-se aos demais;
 aprenderá o vocabulário para se referir 
aos textos e verbos metalinguísticos (dizer, 
chamar, compreender, ler, perguntar, etc.);
 poderá prestar atenção à forma das palavras;
 poderá voltar ao que foi dito, repeti-lo e 
analisá-lo;
 poderá usar a linguagem como um objeto 
para brincar (repetindo sons, encontrando 
palavras parecidas, etc.); e
 começará  a entender seu papel como locutor.


