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Título CATA LETRAS
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Participantes Uma turma.

Palavras-chave Jogo, leitura dinamizada, promoção da leitura, memória e inferência.

Material Computador, videoprojector e um exemplar do livro a partir do qual foi feita 
a versão do jogo escolhida (por exemplo, se o monitor decide usar a versão 
do jogo sobre o livro Letras & Letrias, deve existir na sala pelo menos um 
exemplar desse álbum).

Descrição da 
actividade

Introdução O monitor começa por projectar o em voz alta do livro a 
partir do qual o jogo foi feito e os participantes escutam 
a história. Prossegue então para a projecção do jogo e 
apresentação da actividade que vão realizar:

– Talvez já conheçam o «jogo da forca», em que temos de 
adivinhar palavras escolhendo letras à vez. Vamos fazer 
um jogo parecido, que em vez de uma forca tem um 
macaco, uma laranjeira de letras e várias cestas, uma para 
cada letra que escolhermos. O nosso objectivo é escolher 
as letras certas para descobrir as palavras que aqui estão 
escondidas e evitar que o macaco caia da árvore. Se não 
conseguirmos adivinhar as palavras à primeira tentativa, 
podemos usar o livro para nos ajudar.

O monitor completa esta informação com a leitura das 
instruções do jogo.

Participantes Reunidos em plenário, escolhem à vez as letras, que 
o monitor selecciona e a projecção mostra. Caso as 
possibilidades de erro sejam excedidas numa palavra, 
aconselha-se a consulta do livro na página que o corvo 
sugere depois de se ter perdido.

Fecho O monitor conclui a actividade:

– Como vêem há jogos muito simples e nada aborrecidos 
que podemos fazer com as palavras que os livros 
guardam. Podem até fazer este jogo com outras pessoas, 
num papel apenas e com palavras escolhidas por vocês. 
Se quiserem experimentar jogar sozinhos com o macaco, 
há outras versões do Cata Letras, feitas com livros 
diferentes, que podem procurar no pátio dos desatinos 
do Cata Livros!

Tempo 15 a 25 minutos.

| Mariana Sim-Sim David |
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