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Etapa 1  Vamos descobrir diferenças!

 1.   Observa as imagens com atenção.

 1.1  Rodeia as imagens iguais.

 2.   Observa atentamente as imagens. 

 2.1  Procura e assinala as diferenças, seguindo o exemplo. 

Consegues encontrar as diferenças?

Objetivo
>  Discriminar diferenças mínimas 

relevantes para a atribuição 

de significado na leitura e na 

escrita.

Atividade 1



5

Etapa 2  Vamos procurar diferenças em sequências!

 3.   Observa as quatro sequências de imagens.

 3.1  Encontras alguma diferença entre as imagens presentes em cada sequência?

    Sim.      Não.

 3.2  Que diferenças encontras? 
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 4.    Observa as sequências de imagens.

 4.1  Encontras alguma diferença entre as imagens presentes em cada sequência?

    Sim.      Não.

 4.2  Que diferença encontras? 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

 
Etapa 3  Vamos procurar diferenças entre as letras! 

 5.   Observa os conjuntos de letras.

A B C

L U P
J A I

P N
R

H Q
X

A C

O

E M X

T A D
G Z

W

P Y F

A

P Z

K V S
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 5.1 Rodeia as letras iguais em cada conjunto.

 5.2  Tiveste em atenção as diferenças no formato das letras para as escolheres?

    Sim.      Não.

 5.3  Observa as sequências abaixo e rodeia a alternativa correta para explicar a 
diferença entre as letras, seguindo o exemplo.

m    n

Formato                  Tamanho                  Posição

a    e

Formato                  Tamanho                  Posição

£e    £§l

Formato                  Tamanho                  Posição

p    b    q    d

Formato                  Tamanho                  Posição

j     i

Formato                  Tamanho                  Posição

E    F

Formato                  Tamanho                  Posição



    as letras podem ter diferentes formatos;

    se alterarmos o tamanho de uma forma, podemos ter outra letra;

    se alterarmos a posição de uma forma, podemos ter outra letra;

    na leitura e na escrita é importante termos em atenção as diferenças no formato, na posição 

e no tamanho das letras.

APRENDI QUE…
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 5.4  Agora, responde às perguntas. 

  a. Quando mudamos a posição das formas, podemos ter diferentes letras?

     Sim.      Não.

  b. Quando alteramos o tamanho das formas, podemos ter diferentes letras?

     Sim.      Não.

       c. O que concluis? Completa os espaços em branco.

    As                                        podem ter diferentes formas. Quando alteramos  
o                                                    e a posição das formas podemos ter diferentes letras. 
Essas diferenças são importantes para lermos e escrevermos.

Etapa 4  Vamos praticar!

 6.   Observa os pares de palavras.

 casa – caso   baleia – baleia  amor – amar

 bato – pato   ler – ter   mata – nata

 menino – menino  bato – mato   menino – menina

 cisne – cisne   pato – pata   gato – gatos

 canela – caneta   baleia – boleia  cana – cama

 rodela – roleta   varinha – farinha  laranja – laranja

 6.1  Sublinha os pares de palavras em que existe alguma diferença no formato, na 
posição ou no tamanho das letras, seguindo o exemplo. 




