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projeto Guguinha é dirigido a crianças do ensino pré-escolar ou início do 1.º ciclo, ajudando-as, de 
uma forma lúdica e estimulante, na aquisição das competências necessárias para a aprendizagem da 
leitura, da escrita e do cálculo. É também dirigido a crianças cujas competências linguísticas sejam as 
de língua materna, de herança, língua segunda ou estrangeira, permitindo a exploração oral da língua 
portuguesa.

Este projeto é composto pelos seguintes materiais:

Guguinha aprende a falar português apresenta belas e divertidas histórias, lengalengas e canções criadas por Ana 
Sofia Paiva, Marco Oliveira e Nuno Morão, a partir das quais são propostas inúmeras atividades que pretendem desen-
volver várias competências em todas as áreas da educação de infância.

Disponibiliza em CD: duas versões de cada história, uma lengalenga e uma canção por cada unidade, de forma a adap-
tar-se aos conhecimentos de língua portuguesa da criança.

O Livro do Professor inclui cartazes e cartões para exploração de vocabulário para cada uma das nove unidades, as-
sim como sugestões e propostas de trabalho.

Guguinha aprende a fazer grafismos, Guguinha aprende os sons das letras e Guguinha aprende a contar inci-
dem principalmente no exercício da motricidade fina, na exploração fonética e noção de número.

Os materiais que compõem o projeto Guguinha complementam-se e podem ser usados em paralelo.

Guguinha – Ler e pintar 1, Guguinha – Ler e pintar 2 e Guguinha – Ler e pintar 3 permitem trabalhar a leitura de 
uma forma muito divertida e estimulante.

Este caderno Guguinha – Ler e pintar 1 parte da leitura de palavras muito simples e, através de vários desafios em 
que a criança tem que desenhar, pintar, assinalar ou ligar, vai evoluindo gradualmente para a leitura de palavras mais 
complexas e, até mesmo, de pequenos textos. 
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foca dedo
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bola mala
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cama gato fato

mota sol dado
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vela cão saco

pato rato bola






