
 

Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

 

Aluno 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 
 

Palavras para o treino da soletração: 

 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

5) ____________________________________________________ 

6) ____________________________________________________ 

7) ____________________________________________________ 

 

Ditado:  

 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

5) ____________________________________________________ 

6) ____________________________________________________ 

7) ____________________________________________________ 

 

 

Data: ____/ _____/ _____ 

Trabalho concluído com diligência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 



 

Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

 

Aluno 

 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 
Estudo das Virtudes – História “Rei Alfredo e os bolos” 

 

Palavras para o treino da soletração: 

 

1. MONARCA 

2. AUDACIOSOS 

3. PÂNTANO 

4. IRADAS 

5. RALHAR 

6. NEGLIGENTE 

 

Ditado:  

 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

5) ____________________________________________________ 

6) ____________________________________________________ 

 

  

Trabalho concluído com diligência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 

Data: ____/ _____/ _____ 



Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

Aluno 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 
 Estudo das Virtudes – História “Cinco ervilhas numa vagem” 

1. VASTO

2. SÓTÃO

3. MUSGO

4. CORDEL

5. CALHA

6. CAIXILHO

Ditado: 

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

Trabalho concluído com diligência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 

Data: ____/ _____/ _____ 



 

Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

 

Aluno 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 
Estudo das Virtudes – História “Senhora Holle”  

 

1. FUSO 

2. ZELOSA 

3. ESMORECER 

4. TACHO 

5. PICHE 

6. AFLIÇÃO 

 

Ditado:  

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

  

Trabalho concluído com diligência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 

Data: ____/ _____/ _____ 



 

Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

 

Aluno 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 
Estudo das Virtudes – História “Os seis cisnes”  

 

1. RÚSTICA 

2. DIGNA 

3. CADAFALSO 

4. ATÔNITO 

5. PRONUNCIAR 

6. SOLENE 

 

Ditado:  

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

  

Trabalho concluído com diligência! 

Visto: ________________________ 

Data: ____/ _____/ _____ 

Data: ____/ _____/ _____ 



Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

Professor 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM 3 – Ortografia 

1. Soletração:

1. Explique para a criança que vocês realizarão uma atividade para que ela aprenda cada

vez mais a forma certinha das palavras e ainda deixe a memória mais afiada. 

2. Caso esteja trabalhando com a folha padrão, selecione as palavras que você usará no

treino de soletração e ditado e escreva na primeira parte, preferencialmente em letra bastão. 

Caso esteja usando as folhas de atividades preparadas com o material do Estudo das 

Virtudes, não é preciso anotar porque as palavras já estão na folha. 

3. Mostre para a criança as palavras e deixe que ela localize na história para começar a

treinar o reconhecimento visual. 

4. Deixe que a criança veja bem a primeira palavra. Em seguida vire a folha e diga a palavra

em voz alta para que ela soletre. 

5. A criança deverá recitar letra a letra (ou fonema a fonema, no caso dos menores)

enquanto você confere. Por exemplo, você diz: RÚSTICA. E a criança diz R-Ú-S-T-I-C-A – 

Rústica.  

6. É interessante treinar antes com palavras mais simples e depois explicar que no caso de

palavras acentuadas a criança deve mencionar o acento logo após ter citado a letra 

acentuada. Por exemplo: RÚSTICA: “R – U – Acento agudo – S – T – I – C – A – Rústica”.1 

7. Parabenize a criança pelos acertos e ajude-a a perceber onde precisa corrigir,

começando novamente as palavras que não acertou. 

1
 O nome dos acentos deve ser dito integralmente:  acento agudo, acento circunflexo, til, etc. O hífen também 

deve ser mencionado, caso esteja presente na palavra. 

Objetivo: Treinar a memória visual e auditiva da criança aplicando à sequência de 

letras / fonemas que compõem a palavra. 

Estratégia: Memorizar a sequência de letras/fonemas de cada palavra. 

Data: ____/ _____/ _____ 



 

Práticas de Linguagem – Material do Minicurso “7 Práticas de Linguagem” 

 

 

2. Ditado: 

 

 

 

 

1. Após o treino de soletração de cada palavra, explique para a criança que é hora de 

treinar a escrita – e que agora será bem mais fácil, uma vez que ela já trabalhou a 

soletração. 

2. Anote em um papel à parte as palavras que vocês treinaram na soletração. 

3. Usando a mesma folha de atividades, prepare um papel grosso ou livro que possa 

colocar na parte de cima, escondendo as palavras escritas. 

4. Comece o ditado recitando de modo pausado a primeira palavra e aguardando que a 

criança escreva no local correto. Não dê dicas. Repita a palavra apenas uma vez.  

5. Na sequência dite a segunda palavra e siga até completar todas. 

6. Retire a folha que cobre as palavras corretas e peça que a criança compare letra por letra 

o quanto ela acertou (a autocorreção é parte importante do processo porque é mais um 

contato de atenção focada que a criança tem com a palavra – no entanto é importante 

que você esteja junto para que ela não corrija rápido demais deixando passar algum 

erro). 

7. Parabenize a criança pelas palavras escritas corretamente e incentive-a a fazer 

novamente o exercício com as palavras que errou até ficar certinho. 

Observação:  

Perceba, no caso dos exercícios que preparamos com as palavras das histórias do Estudo 

das Virtudes, que usamos algumas que já estavam presentes na atividade de aquisição de 

vocabulário. Essa é mais uma oportunidade de contato da criança para revisão da palavra já 

estudada.  

 

 

Objetivo: Treinar a escrita correta das palavras por meio da associação 

fonema/grafema.  

Estratégia: Escrever a palavra ditada e comparar com a escrita correta. 


