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Ideias Pedagógicas 
 

 



ABC 
 
ABC é um programa concebido para ensinar todas 
as letras do alfabeto. Também é indicado para o 
reconhecimento das palavras mais utilizadas. O 
programa inclui doze actividades diferentes. 
 
 
 
 
 
Utilizadores  
 
Pode criar um perfil para cada aluno. O programa 
guarda as definições de cada utilizador.  
Escolha o utilizador quando inicia o programa. As 
definições especiais para cada aluno são também 
guardadas no seu perfil de utilizador. 
 
Perfis por defeito: 
ABC: É utilizada a lista de palavras “Todas palavras” 
e escolhido um número médio de objectos. 
ABC fácil: É utilizada a lista de palavras 1 que 
contém palavras mais fáceis, um número menor de 
objectos no ecrã, tempos de visualização maiores, 
letras maiúsculas. 
ABC média: É utilizada a lista de palavras de 
dificuldade média e um número médio de objectos 
no ecrã. 
ABC difícil: Palavras mais difíceis e mais objectos no 
ecrã. 
 



Soletrar Palavras 
 

Quando a actividade é 
iniciada a palavra é 
visualizada letra a letra 
e soletrada em voz alta. 
Terá que transcrever a 
palavra na parte inferior 
do ecrã.  
Se cometer um erro 

ouve-se um som de aviso. Se escrever a palavra 
correctamente o pássaro canta. Clique nos lençóis 
se precisar de ajuda.

Definições 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste menu poderá definir rapidamente as 
preferências para todas as actividades ou para cada 
actividade em particular. 
 

Escolha este ícone para ver as definições 
gerais para todas as actividades. 
 
 

 
Escolha este ícone que pertence a um 
exercício específico para escolher as 
opções particulares. Veja as várias 
opções escolhendo os diferentes ícones. 

 
Quando aparece este símbolo significa 
que existem várias opções. Clique na 
seta para ver quais as opções.



Se desejar os valores por defeito, 
escolha este botão 
 
 

 
Acesso: 
Rato, teclado, um ou dois manípulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para crianças mais pequenas, escolha a visualização 
do alfabeto nas actividades Alfabeto, Escrever, Casa 
das Palavras e Soletra as Palavras. 

 
 
 

 
No programa existem diferentes listas de palavras a 
serem utilizadas. A lista por defeito é “Todas 
Palavras”. 

 
 

Pode escolher nas definições: 
1. Quantas letras escondidas 
2. Se a imagem fica sempre visível 
3. Se nunca aparece a imagem 

Poderá, em qualquer momento, clicar na 
janela para obter ajuda. 
 
Recordar as Palavras 
 

Aqui são 
importantes a 
memória de 
trabalho e a 
atenção. A abelha 
vai mostrando 
palavras. Uma das 
palavras aparece 

duas vezes. No fim temos que nos recordar de 
qual a palavra que apareceu duas vezes. 
Quando selecciona a toca correcta nasce uma 
flor; se seleccionar a errada, sai uma toupeira 
da toca.  
Nas definições pode seleccionar 3, 4, 5, ou 6 
tocas. 
Pode também optar por ouvir a palavra que a 
abelha mostra. 



Comboio das Letras 
 

Clique nas letras da 
palavra para ouvir 
a palavra letra a 
letra.  
Quando a palavra 
está completa, as 
letras que não 
foram utilizadas 
são levadas no 
comboio. 
Tem que se 
apressar ou o 
comboio tem um 
acidente. A 
velocidade do 
comboio é definida 
nos parâmetros. 

Pode escolher maiúsculas ou minúsculas. 
Pode seleccionar uma lista de palavras. 
 
Casa das Palavras 
 

Aparece uma 
imagem na janela 
do telhado da casa. 
Foram retiradas 
algumas letras da 
palavra e o 
objectivo é 
preencher as letras 

que faltam. 

20 palavras – vinte palavras fáceis para utilizadores 
principiantes 
Todas palavras – lista de todas as palavras 
existentes no programa 
Palavras 1 – palavras simples 
Palavras 2 – outras palavras 
Palavras 3 – outras palavras 
Palavras 4 – outras palavras 
Palavras 5 – outras palavras 
Palavras 6 – palavras difíceis 
Animais – macaco, golfinho, etc. 
Alimentos – batata, cebola, maçã, etc. 
 
As actividades 
Vamos ver as diferentes definições que podem ser 
feitas para cada actividade. 

• Em todo o programa podem ser escolhidas 
diferentes listas de palavras. A lista por 
defeito no utilizador ABC é “Todas palavras”. 

• Pode também ajustar o programa de modo a 
que seleccione palavras começadas por uma 
determinada letra. 

• Pode escolher o comprimento máximo das 
palavras. 

• Pode escolher entre trabalhar com as 
palavras na ordem alfabética ou aleatória. 

• Pode escolher entre letras maiúsculas ou 
minúsculas. 

• Pode desligar o menu musical e a música de 
recompensa. 

• Pode escolher se o alfabeto é visualizado nas 
actividades, em maiúsculas ou minúsculas. 



• Pode escolher que não seja visualizado o 
botão de stop ou de próximo exercício no 
jogo ou no menu. Se assim for, utilize a 
tecla <Esc> para sair e a tecla Page Down 
para mudar de exercício. 

 
Alfabeto 
 
Nesta actividade pode definir as seguintes 
opções: 

1. Qual a percentagem de caracteres em 
falta. 

2. Letras maiúsculas ou minúsculas. 
3. Visualizar o alfabeto ou não. 
 

Este exemplo 
mostra a actividade 
com maiúsculas, 
visualização do 
alfabeto e 10% de 
letras em falta. É a 
definição do 
utilizador “ABC 
fácil”. 

 
Utilização de 
minúsculas sem 
visualização do 
alfabeto e 50% de 
letras em falta. Esta 
é a definição do 
utilizador “ABC difícil

Letras Iniciais 
 

Nas nuvens estão 
palavras. Escolha 
as palavras que 
começam pela letra 
que aparece no 
topo do ecrã. 
Escolha nas 
definições se deseja 

visualizar 2, 4, ou 6 nuvens. 
 
Palavras e Imagens 
 

A abelha mostra 
uma palavra. 
Escolha a vaca que 
tem a imagem 
correspondente. 
Escolha nas 
definições se deseja 
visualizar 2, 4 ou 6 

vacas.  
 



 
Memória 
 

Tente encontrar os 
pares. Quando 
termina, aparece 
uma imagem. Se 
tiver seleccionado a 
lista “Animais”, 
ouvirá o som do 
animal. Pode 
definir quantos 
cartões quer: 4, 8, 
12, 16, ou 20.  
Existem diferentes 
tipos de pares:  
• Palavras e 

imagens 
• Letras 

minúsculas e 
maiúsculas 

• Letras 
maiúsculas 

 
 
 
 
 
 

Puzzle 
 

Pode escolher o 
número de peças 
do puzzle: 2, 4, 6, 
ou 8. 

 
 
 

 
 

Por defeito o puzzle 
contém uma 
imagem com a 
respectiva palavra. 

 
 
 
 
 

Pode escolher o 
conteúdo só com 
letras. 

 
 
 
 
 
 



Letras Escondidas 
 

Pode definir 
quantas letras 
estão escondidas: 
2, 4, ou 6. 
Defina se quer 
ouvir o nome da 
letra.  
Para ajuda pode 
clicar na imagem 

para ouvir o nome. Clique nos espaços das 
letras para ouvir qual a letra correcta. 
 
Escrever 
 

Esta actividade é 
de escrita livre. Se 
a palavra 
introduzida existir 
no programa, 
aparece a imagem 
correspondente e 
ouve-se o nome. 
Se não, quando 
carregar no OK 
aparece uma flor. 

 
Pode optar por 
visualizar o 
alfabeto no fundo 
do ecrã. As letras 

podem ser maiúsculas ou minúsculas.

Arrumar Palavras 
 

Se clicar nas letras 
que estão nos 
cantos, ouve a 
letra. Quando 
aparece uma 
imagem no meio do 
ecrã, arraste-a para 
a letra 
correspondente à 
sua letra inicial.  
Pode seleccionar 
listas que 
contenham 
alimentos ou 
animais. 

 
Nas definições pode 

escolher ver uma letra e fazer corresponder 
as letras maiúsculas com as minúsculas ou 
vice-versa. 
 
 

 


