
 

 
 
 

 
 
 

Praticando a fala em casa 
Você tem feito um ótimo trabalho na prática de exercícios e na melhora de sua fala! Apesar de não ser  

possível ir ao seu fonoaudiólogo no momento, nós queremos te ajudar através de algumas atividades 

divertidas do www.leadersproject.org para que você continue melhorando a sua fala em casa! Lembre-se 

de sempre ligar para seu fonoaudiólogo e / ou pedir ajuda para seu responsável na orientação da prática 

dessas atividades.  

 

Jogos de Tabuleiros Um vídeo explicativo pode ser encontrado aqui.  
A preparação: 

1. Você vai precisar de dados (informações sobre como fazer um em casa podem ser 

encontradas aqui!) e também de uma peça para mover no tabuleiro. A peça pode ser uma 

pedra, uma moeda ou um grão. 

2. Encontre um jogo de tabuleiro que combine com o som que você está praticando. 

a. Se você tiver uma impressora, você pode imprimir, colorir, decorar e depois jogar. 

b. Caso NÃO tenha, desenhe uma imagem da internet. Lembre-se de colorir e decorar  

c. Você pode praticar as palavras enquanto você desenha e /ou pinta! 

3. Encontre um "ajudante" para te ajudar com as palavras e sons. 

Jogue! 

- Quando estiver pronto para jogar, lance o dado. Conforme for movendo sua peça pelo 

tabuleiro, repita cada palavra. Tenha a certeza que seu ajudante esteja te ajudando, para 

que você fale pronuncie as palavras de forma correta.  

- Quanto tempo você leva para terminar o jogo todo? 

 

Livros de História Um vídeo explicativo  pode ser encontrado aqui.  
A preparação: 

1. Qual som você está praticando? Se tem dúvida, pergunte ao seu fonoaudiólogo ou ao seu 

responsável. 

2. Encontre a história que combine com este som. 

a. Se você tiver uma impressora, você pode imprimir, colorir, decorar e depois jogar. 

b. Se NÃO tiver, procure por imagens na internet e tente desenhar cada página do 

livro. Não faz mal se não for a mesma coisa, use a sua imaginação que ficará ótimo! 

Lembre-se de colorir e decorar . 

c. Pratique as palavras do livro enquanto desenha e /ou pinta. 

Jogue! 

Para Pacientes: Jogos & Livros 
Fonoterapia em Casa  

http://www.leadersproject.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LglZIyfxZko
https://faculty.washington.edu/chudler/dice2.html
https://www.youtube.com/watch?v=1nHhqdCnwBI


1. Encontre um "ajudante" que possa te ajudar a ler seu novo livro e praticar os sons. 

2. Tente atuar, enquanto você lê! 


