
Conteúdo: 16 pranchas dupla face com 32 ilustrações, 1 marcador, 1 borracha

Com o jogo Primeira escrita, os mais novos poderão começar a aprender a escrever de 
uma forma fácil e divert ida.
As 32 ilustrações que compõem o jogo ajudarão a praticar o traço, seguindo linhas e 
silhuetas simples, para depois escreverem todas as letras do alfabeto. Para isso, cada 
letra é acompanhada pela imagem de um elemento que a possui como inicial.
Por f im, as pranchas com palavras ponti lhadas incentivarão a criança a usar as 
competências desenvolvidas para escrever as suas primeiras palavras.

DESENHO DE LINHAS E SILHUETAS

Na prancha com a silhueta de um castelo e na dos quatro padrões, a criança deverá 
traçar linhas sobre o ponti lhado para praticar o controlo do seu traço e o manuseio do 
marcador.
Como todas as pranchas são apagáveis, podem fazê-lo quantas vezes quiserem até 
obterem um resultado satisfatório.

TRAÇO LETRAS 

As 27 pranchas de letras mostram uma imagem acompanhada da inicial do seu nome. 
Para facil itar a sua escrita, cada letra vem acompanhada dos traços que a formam e da 
direção a seguir para fazê-la. Contudo, cada criança deve ter a liberdade para escrever 
a letra da forma como lhe for mais conveniente. As setas na prancha são apenas uma 
indicação opcional para facil itar os primeiros traços.
Uma vez escrita a letra inicial, as crianças podem escrever o nome completo da imagem, 
seguindo, uma a uma, as letras que a formam.



ESCREVO PALAVRAS

Quando já dominam o traço das letras em tamanho grande, deve-se pedir às crianças que 
escrevam palavras muito mais pequenas com elas. Para isso, têm 3 pranchas com quatro 
palavras cada, acompanhadas das respetivas imagens. Cada palavra pode ser escrita 
duas vezes, a primeira seguindo simplesmente uma linha ponti lhada e a segunda, de 
forma livre, a partir da inicial.
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ATENÇÃO! CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. 
PEQUENAS PARTES. RISCO DE ASFIXIA. GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS 

REFERÊNCIAS. O CONTEÚDO DESTE CONJUNTO PODE VARIAR DO QUE É MOSTRADO NAS 
FOTOGRAFIAS. O MARCADOR CUMPRE COM A NORMA ISO 11540. TAMPA VENTILADA


