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LETRAS E PALAVRAS 
Letras e Palavras é uma colecção de 21 actividades diferentes 

desenvolvidas para a linguagem e literacia.   

As actividades foram desenhadas para o reconhecimento de letras e 

palavras.  

O programa começa com um menu principal com diferentes grupos 

de actividades como “Letras”, “Construir Palavras” e “Palavras 

Completas” . Para o grupo “Favoritos” pode escolher quais e 

quantas actividades (entre 1 e 20) quer incluir.  

 

Instalação 
1. Ponha o CD na unidade de leitura. 

2. Clique em  “Iniciar” e “Executar…”. 

3. Clique “Procurar” e escolha a unidade 

correspondente ao CD ROM. 

4. Clique no ficheiro “Setup.exe” e em “Abrir”. 

5. Clique “OK”. 

6. Escolha o idioma. 

7. Responda às perguntas do programa de instalação. 

8. Reinicie o computador após a instalação. 

9. Para iniciar o programa clique no ícone Letras e 

Palavras que está no Ambiente de Trabalho. 

10. Para iniciar o editor clique no ícone Letras e 

Palavras Editor que está no Ambiente de Trabalho. 

11. Para iniciar o programa é necessário que o CD se 

encontre na unidade de leitura. 

 
Requisitos do programa 
PC Pentium 233 MHz, 32 MB RAM 

Resolução do écran : 800 x 600 ou mais 

Windows 98/2000/Me/XP/Vista 

Espaço em disco: 95 MB 

Placa de som, CD ROM 

 
Apoio Técnico: www.anditec.pt 

http://www.leripa.se/


Pratique diferentes idiomas: 

Pode instalar o programa Letras e Palavras em diferentes idiomas 

para praticar Inglês, Alemão, Italiano, Dinamarquês, Finlandês, 

Sueco e Norueguês. Insira o CD na unidade de leitura e escolha o 

idioma desejado na janela de instalação. Instale numa nova pasta. 

 

 

 

Como criar uma nova lista de palavras: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nova lista de palavras  

 

1. Clique no botão “Novo…” para criar uma nova lista. 

      Dê um novo nome à lista. 

 

A lista de palavras “Todas palavras” está protegida mas pode criar 

uma cópia editável da mesma clicando no botão “Cópia”. 

 

Pode assim adicionar ou remover palavras para criar a própria lista. 

 

2. Clique em “Novo…” na lista de palavras, seleccione uma 

imagem e um som para a palavra e acabe com Guardar. 



Como adicionar uma palavra ao Editor: 

1. Seleccione a lista de palavras  

Escolha a lista de palavras que quer editar ou clique em “Novo…” 

para criar uma lista nova. 

 

A lista de palavras “Todas palavras” está protegida mas pode criar 

uma cópia editável da mesma clicando no botão “Cópia”. 

 

2. Introduza a palavra 

Clique no botão “Novo…” sob a janela das palavras. 

Introduza a palavra nos quadrados grandes existentes no fundo do 

écran. A palavra pode ter um máximo de 11 letras. 

 

3. Adicione a imagem  

Pode adicionar fotografias ou desenhos ou qualquer imagem nos 

formatos .gif, .bmp ou .jpg. 

Clique no botão “Carregar…” e procure  o local de onde deseja 

copiar a imagem. 

Clique no botão “Pintar…” para desenhar directamente. 

 

4. Adicione o som 

Clique no botão “Gravar…” para gravar uma palavra ou escolha 

“Carregar…” se já tem um som que quer adicionar. 

 

5. Divida a palavra 

Decida onde quer que a palavra seja dividida clicando nos botões 

abaixo das letras. As palavras divididas são utilizadas em dois 

programas: Compõe as Palavras e Compõe uma palavra.  

 

6. Sair 

Quando terminar, pressione o botão “Sair”.

O programa começa com um menu principal. O menu mostra 

diferentes grupos de actividades como “Letras”, “Construir 

Palavras” e “Palavras Completas”. 

 

 
 
Nos Favoritos poderá escolher quantas e quais as actividades vai 

utilizar. Esta opção servirá para personalizar o programa. 

Nas “Opções” poderá escolher se deseja iniciar o programa com o 

menu Principal ou com os Favoritos. 

 

Acesso 

Poderá utilizar o rato, écran táctil, teclado, um ou dois manípulos 

ou teclado de conceitos. 

 

Utilizando o teclado 

 

Utilizar <Espaço> e <Enter> 

Pressione o <Espaço> para mover a moldura azul. 

Pressione <Enter> para escolher palavras ou botões. 

Pressione <Enter> para utilizar um manípulo. 

 
Mover objectos no écran 
Mova a moldura azul com o <Espaço> para seleccionar um 

objecto. 

Pressione <Enter> para escolher o objecto. 

 



Pressione novamente o <Espaço>. O objecto fica seleccionado. 

Mova o rato para o local onde quer pôr o objecto. 

Pressione <Enter> para colocar o objecto. 

 

Setas direccionais 

Há actividades que podem ser acedidas mais facilmente através das 

setas direccionais: 

Fábrica de Letras 

Tetris 

Minhoca 

 

Funções do teclado: 

Nem todos os botões podem ser acedidos pela moldura azul. 

Nesses casos pode usar o teclado: 

Page Up – Como se clicasse na seta verde para a esquerda. 

Page Down – Como se clicasse na seta verde para direita. 

F1 – Acesso à janela de Opções do jogo. 

F2 – Ouvir uma palavra ou letra. A mesma função do botão 

violeta. 

F3 – Pausa. Esta função está disponível na Minhoca, Fábrica de 

Letras, Tetris e Prisão no Mar. Pressione <F3> para continuar a 

actividade. 

Pressione <Esc> para acabar a actividade ou sair do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editor 

O programa Letras e Palavras vem com um Editor que lhe permite 

adicionar novas palavras e imagens. Pode utilizar fotografias ou 

desenhos. 

 

Pode criar tantas listas de palavras quantas quiser. 

 

Seleccione a lista de 

palavras 

 
Introduza a palavra 

 

Adicione a imagem 

 

Adicione o som 

 

Divida a palavra 
 

Guardar 



Compõe uma palavra 

 

 

 
 

 
A imagem mostra a palavra. A palavra está dividida em sílabas. 

Ponha as palavras, na ordem certa no rectângulo azul. 

 

Nas Opções pode escolher pôr um hífen entre as sílabas. 

Simplesmente marque o quadrado A-B. 

Utilizador – ajustar o programa ao utilizador 

 
Todas as definições são automaticamente guardadas quando sai do 

programa. Pode guardar diferentes definições para diferentes 

utilizadores. 

 

Clique no botão para criar um novo utilizador ou para chamar 

utilizadores já criados. 

 

 

Inicie a sessão utilizando o nome do utilizador 

que tem as opções guardadas. As opções são 

guardadas quando se sai do programa. A próxima 

vez que iniciar a sessão escolha o nome na lista. 

 

 

Crie um novo utilizador. Clique neste símbolo e 

introduza o nome. As alterações que fizer no 

programa serão automaticamente guardadas no 

utilizador. 

 

 

 

 

Clique neste ícone para apagar um utilizador. 

 

 

 

Clique neste ícone para voltar às opções por 

defeito. Isto vai afectar o utilizador seleccionado. 

 

 



Opções 

 

 
Cada actividade pode ser ajustada de diferentes modos. 

Pode por exemplo: 

 

 Escolher a lista de palavras 

 Escolher se as palavras aparecem por ordem alfabética ou 

aleatória. 

 Escolher o nível de dificuldade. 

 Escolher se quer que haja recompensa e com que frequência 

aparece. 

 Desligar ou ligar o Menu Musical 

 Desligar ou ligar os efeitos sonoros 

 Iniciar o programa com o menu Principal ou com os 

Favoritos. 

 Escolher se em certos jogos aparece o alfabeto no ecrã ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Minhoca 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece uma imagem no topo do écran e ouve-se a palavra 

correcta. 

Todas as letras necessárias para a construção da palavra 

encontram-se espalhadas pela relva. Há também letras que não 

fazem parte da palavra. 

Mova a minhoca utilizando as setas direccionais ou clicando com o 

botão esquerdo do rato na direcção desejada. Pode “comer” as 

letras em qualquer ordem. As letras correctas dão pontos. 

O <Espaço> muda a direcção da minhoca e <Enter> aumenta a 

velocidade. 

O jogo acaba se a minhoca comer uma letra que não pertence à 

palavra. 

A minhoca não pode bater nas paredes ou no seu próprio corpo. 

Nas Opções pode escolher o número de letras extra de 1 a 5.  

Se nas Opções escolher permitir crescimento minhoca, o corpo da 

minhoca aumenta uma parte sempre que ela saltar uma letra. 

Pode alterar a velocidade da minhoca. 

Clique neste ícone no menu Principal para ir às Opções. 



Tetris 

 

 
 
Aparece no topo do écran a imagem correspondente à palavra para 

ser construída. 

A pedra que está a cair contém parte da palavra que deve ser ligada 

à pedra que já está na parede. 

Mova com as setas direccionais a pedra que está a cair para 

construir a palavra. 

Se desejar aumentar a velocidade poderá pressionar a seta para 

baixo. 

Quando tiver a parede completa há uma recompensa. 

Para cada palavra correcta obtém 10 pontos. O jogo acaba se 

cometer 3 erros. As cabeças do mocho representam quantos erros 

pode cometer antes do jogo acabar. 

Poderá também utilizar o rato. Utilize o botão esquerdo do rato 

para mover a pedra na direcção correcta e o botão direito para 

aumentar a velocidade. 

Nas Opções pode escolher a velocidade de queda das pedras. 

Poderá também guardar a pontuação numa lista e competir com 

outros utilizadores. 

 

Definições globais 
Utilize as definições globais para escolher as 

opções para as 21 actividades. 

Podem ser feitas as seguintes opções: 

- Lista de palavras 

- As palavras aparecerem por ordem alfabética ou 

             aleatória 

 - Haver recompensa ou não  

 - Com que frequência aparece a recompensa 

 - Com ou sem efeitos sonoros 

 - Menu com ou sem música 

 

 

Definições locais 

Aqui pode escolher diferentes definições para 

cada uma das 21 actividades. 

Quando está numa actividade pode sempre 

pressionar <F1> para definir as opções dessa 

actividade. 

 

 

 

Clique neste ícone para escolher: 

    - Com ou sem efeitos sonoros 

    - Menu com ou sem música 

    - Iniciar o programa com o menu Principal 

    - Iniciar o programa com os Favoritos 

 

 

Em "Favoritos" clique nas actividades para 

escolher as que vão estar presentes no menu. 

Um coração marca as escolhidas.  

Clique numa actividade para a adicionar ou 

retirar. 



Quando terminar clique no “bloco de notas” para 

ver o resultado. 

Pode ver quantas tentativas fez e quantas 

estiveram correctas ou erradas. 

O resultado pode ser impresso com nome e data. 

          Clique na impressora para imprimir. 

 

 
Lista de palavras: 

Na lista de palavras pode escolher o tipo de palavras que deseja 

treinar:  

Todas as palavras – Letras e Palavras inclui mais de 400 palavras.  

 

No Editor pode criar novas listas 

 

 
Recompensa: 

A recompensa pode ser dada por palavras ou animações. 

Pode escolher com que frequência é dada a recompensa. 

 

Botões: 
 

 
Clique neste botão para sair duma actividade. 

 

 

Ir para a próxima palavra. 

 

 

 

 

Ir para a palavra anterior. 

 

 
 

Compõe as palavras 

 

 
As palavras, correspondentes às imagens, estão divididas em duas 

partes. 

Clique em metade da palavra e ponha-a no local correcto sob a 

imagem.  

 

Escolhe a Letra 

 

 
 
Esta actividade destina-se a praticar a pesquisa de letras por 

ordem alfabética. 

Aparece no ecrã a imagem correspondente à palavra.  

Escolha as letras utilizando as setas. 

Nas Opções pode escolher quantas letras aparecem.



Fábrica de letras 

 
 

 
Nesta fábrica vai ser construída uma palavra no interior da caixa 

verde. 

Quando o jogo começa ouve-se a palavra. Faça a passadeira rolar 

no sentido desejado clicando nas setas. Poderá também utilizar as 

setas direccionais ou o <Espaço> e <Enter>.  

Para as letras incluídas na palavra, clique na seta verde para a 

direita. 

Para as letras que não fazem parte da palavra, clique na seta verde 

para a esquerda. 

Se uma letra que não pertence à palavra cair na caixa verde, 

perderá uma das letras que já tinha. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

Nas Opções pode escolher o número de letras extra. O número 

máximo de letras extra é de 10. 

Defina a Velocidade da passadeira nas Opções.

 
Ouvir a letra ou palavra. 

 

 

 

Actividades 

 

Todas as palavras 

 
Ordem alfabética 
 

 
 
Os pássaros têm tabuletas com palavras. 

Ponha os pássaros por ordem alfabética no ramo superior.  

Se a ordem estiver correcta os pássaros entram na porta. 

Pode mover o pássaro para outra posição utilizando o rato ou as 

teclas <Espaço> e <Enter>. 

 

 
 
 



 
Associar palavra e imagem 
 

 

 
 

No ecrã aparecem 6 imagens e uma palavra. 

Clique na imagem correspondente à palavra. 

Clique no mocho, no botão de som ou em <F2> para ouvir a 

palavra. 

Também pode controlar com o <Espaço> e <Enter>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tente adivinhar a palavra. 

Clique nas letras. Poderá tentar adivinhar sete vezes antes de 

perder o jogo.  

Comece o jogo clicando em qualquer letra. Se a letra fizer parte da 

palavra imediatamente aparece na posição correcta da palavra. 

Poderá criar uma lista contendo as palavras que deseja que o 

utilizador treine e só utilizar essa lista. 

Pode também utilizar o <Espaço> e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

Ouve e escreve 
 

 
 
Aparece uma imagem no écran. Ouça a palavra correspondente. 

Introduza a palavra na linha pontilhada. 

Nas Opções poderá escolher se aparece o alfabeto no écran. 

Utilizando o aIfabeto no écran, poderá utilizar o <Espaço> e 

<Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 



Construir Palavras 
 

Máquina de Jogos 
 

 
 

 
Clique na alavanca da máquina . Aparecem três letras. 

Uma ou mais destas letras fazem parte da palavra correspondente à 

imagem. 

Clique na(s) letra(s) correcta(s). 

As letras correctas aparecem na posição correspondente. 

Para obter novas letras, clique novamente na alavanca. 

O botão da alavanca fica azul quando for altura de o pressionar. 

Poderá também utilizar o <Espaço> e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

Jogo do Enforcado 
 

 

Adivinha a palavra 
 

 
Nos quadrados azuis está escondida uma palavra que corresponde a 

uma das imagens no ecrã. Tente adivinhar a palavra contando 

quantas letras contém. 

Se precisar de ajuda clique nos quadrados azuis. Aparecerá a letra. 

Se achar que adivinhou a palavra, clique na imagem. 

Também pode utilizar o <Espaço> e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

 

Pisca palavras 
 

 



O mocho está a pensar numa palavra. Vai ver e ouvir a palavra por 

um espaço de tempo antes que desapareça. Tente lembrar-se da 

palavra e clicar na imagem correspondente. 

Pode definir o tempo que a palavra fica presente no ecrã utilizando 

as Opções. 

Utilize o rato ou o <Espaço e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

 

Prisão no mar 
 

 
 
O mocho está de pé nos caixotes que estão a flutuar no mar. 

Salte para a caixa com a palavra correspondente à imagem. 

Clique com o rato na caixa para onde quer saltar ou utilize as setas. 

Pode também utilizar o <Espaço> e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

Para fazer uma pausa para pensar pressione <F3>. Pressione 

novamente esta tecla para continuar. 

 

 

 
 

Pressiona uma letra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecem letras no écran. Clique em qualquer uma. 

Aparece uma palavra iniciada com a letra escolhida. 

Para cada palavra aparece uma imagem e ouve-se o som 

correspondente. 

Poderá também usar o teclado para pressionar uma letra. 

Se escolheu ter o alfabeto visível no écran pode controlar a 

actividade utilizando o <Espaço> e <Enter> . Em caso contrário 

terá que utilizar o teclado. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 



Ordene as palavras. 

No cimo de cada cómoda está uma letra. 

Clique numa palavra e arraste-a para a cómoda certa. 

Quando clica numa palavra aparece na parede a imagem 

correspondente. 

Quando as palavras estiverem todas correctamente ordenadas salta 

um pássaro do quadro como recompensa. 

Nas opções pode escolher 2, 4 ou 6 palavras. 

Se criar uma lista nova, terá que introduzir pelo menos três 

palavras para cada letra inicial. Terá que conter pelo menos duas 

letras iniciais diferentes. 

 

Encontra a letra 

 
O écran mostra uma imagem e a letra inicial da palavra. 

Pressione no teclado a mesma letra  e aparecerá a palavra 

acompanhada do som. 

Nas Opções poderá escolher se quer o alfabeto visível no écran. 

Utilizando o alfabeto no écran pode também utilizar o <Espaço> e 

<Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

 

 

Escolhe a palavra da lista 
 

 
 

 

 
A imagem mostra a palavra correcta. As palavras estão na lista por 

ordem alfabética. Seleccione a palavra certa e clique com o rato no 

botão verde. Pode também utilizar o <Espaço> e <Enter>. 

O <Espaço> permite percorrer as palavras na lista e com o <Enter> 

escolhe a palavra correcta. 

Para ouvir a palavra clique no botão do som ou pressione <F2>. 

Nas opções poderá escolher o número de paIavras na lista (de 2 a 

5). 



Letras 
 

Criar Palavra 
 

 
 
As letras de uma palavra estão misturadas. Crie a palavra correcta 

clicando nas letras na sequência certa. Para obter ajuda clique nos 

quadrados azuis. 

Pode também usar o <Espaço> e <Enter>. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

Introduza a palavra 

 

A palavra é mostrada com letras pontilhadas. 

Introduza as letras utilizando o teclado. 

Para ouvir a palavra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

 

Letra inicial  

 

 
 
Aparece no écran uma letra e três imagens. 

Uma das imagens corresponde à letra. 

Clique na imagem que tem a letra inicial correspondente. 

Para ouvir a letra clique no botão de som ou pressione <F2>. 

Clique no mocho para ouvir a palavra correcta. 

 

Ordena as palavras  
 

 
 

 


