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Desafie as suas competências em qualquer contexto da vida!  
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SINOPSE: Este livro é um instrumento de trabalho auxiliar na promoção de competências a nível da 
linguagem verbal oral e escrita. As atividades disponibilizadas e sugeridas têm como principal objetivo 
contribuir para a manutenção e/ou reabilitação de competências de adultos e idosos, promovendo a sua 
funcionalidade comunicativa e aumentando a qualidade de vida. 

Constituído por diversos jogos e atividades destacáveis e de fácil construção, estes jogos, totalmente 
reutilizáveis, permitem desenvolver diferentes áreas, tais como a compreensão, a expressão, a leitura e a 
escrita. 

Face às sequelas advindas de determinados quadros clínicos e às dificuldades que poderão surgir com o 
próprio processo de envelhecimento, torna-se fulcral desenvolver materiais que proporcionem a 
estimulação linguística e que, por sua vez, contribuam para melhorar a funcionalidade comunicativa destas 
pessoas. 

A sua vertente lúdica e dinâmica permite que este livro seja um recurso terapêutico que pode ser 
utilizado não só por profissionais, mas também pelo próprio utente, familiares e/ou cuidadores. 
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AS AUTORAS 

 
 

APOIARAM ESTE LIVRO 

 
 
 
 

 

OUTROS TÍTULOS DA COLEÇÃO «Biblioteca da Educação e Formação»: 
 

Esta coleção tem como objetivo a comunicação e divulgação de projetos educativos e o tratamento de 
temas ligados à formação, ao saber e à educação, sempre com o propósito de partilhar experiências, 
saberes e caminhos formativos. 

É uma coleção que pretende privilegiar os percursos do saber, no seu papel estruturante no 
desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
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