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Dislexia 

É um transtorno do neurodesenvolvimento com origem 
biológica que afetam o indivíduo no âmbito das 
competências cognitivas associadas a manifestações 
comportamentais. 

 

A origem biológica inclui uma interação de fatores genéticas, 
epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do 
cérebro para processar informações verbais e não verbais, 
com eficiência e exatidão. 
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Origem neurobiológica – verificam-se diferenças nas áreas temporais, parietais e  
occipitais do cérebro de indivíduos com dislexia. 

As mais recentes técnicas de investigação em imagiologia não invasivas, mostram  
que o hemisfério esquerdo posterior não funciona de forma eficaz, activando zonas  
diferentes do cérebro durante a leitura (em comparação com os indivíduos não 
disléxicos). 
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Domínios em que se pode manifestar 

Psicomotricidade 

Linguagem 

Cognição 

Socioafetivo 

Perceção 
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Linguagem 

Consciência Fonológica 

Consciência da frase 

Consciência da palavra 

Consciência silábica 

Consciência 
intrassilábica 

Consciência fonémica 
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Cognição 

Memória 

Atenção 

Processamento da 
informação  
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Perceção 

Auditiva 

Visual 

Tátiloquinestésica  
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Comorbidades 
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Dificuldades de diferenciação visual  

 
 

letras simétricas: "p" e "q"; "b" e "d“;  

 

as letras de forma semelhante: "f " e 
"t“;  

 

aquelas cujo traçado é invertido: "n“ 
- "u"; “a - e"  
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Dificuldades de diferenciação auditiva dos  
sons da linguagem (simbolizados pelas letras)  

 

surdas e sonoras :“f - v"; "ch - j"; “s - z"; 
"p" - b"; “t - d"; “c - g“  

 

ou outras: “s – ch”; “z - j"; “v - z"; “p - t"; 
“p - c"; “t - c"; “b - d"; “b - g"; “d - g“; “m - 
n”  
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Dificuldades em distinguir a ordem  
de sucessão das letras  

erros cinéticos: "ra" - "ar"; "pla" – “pal“; 
"an“- “na”; "in“ - “ni".  

 

as letras mais trocadas são “p” "r", "l".  

e a escrita dos sons: "an", "on", "in", 
"ain", "ein", "oin", "er", "el", "es“, “lh“ e 
“nh”.  
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Desempenho 

o  Ao ler faz repetições, adições, omissões, substituições, 
inverte letras e sílabas, ou salta linhas;  
 

o Não respeita a pontuação;  
 

o Lê sem entoação adequada; 
  
o Não lê por grupos de sentido;  

 
o Compreensão deficitária de textos – dificuldades em fazer o 

reconto, a análise e resumos.  
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a) Erros de escrita fundados em dificuldades de: 
  

    associação  

                   ordenação  
                   integração  

 
 
 

Falhas de evocação e rechamada 
  

(habilidades visuais e visuo-espaciais),  
 

(habilidades percetivas auditivas e fonológicas)  
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Exemplos 
 

o pia / pai  
o iam / mais 
o cabalhau / bacalhau 
o iducadora  
o bolaja  
o ella / ela  
o felores / flores  
o mertado / mercado  
o derepente / de repente 
o a gora 
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Expressão escrita (pobre, telegráfica) 

 

o Frases desestruturadas e/ou inacabadas;  
o Tempos verbais inadequados;  
o Confusão das palavras homófonas (ex: 

sinto- cinto);  
o Pontuação deficitária;  
o Erros de concordância;  
o Organização inadequada de parágrafos;  
o Textos curtos (linguagem escrita mais pobre 

/ para fugir à escrita de palavras não 
automatizadas)  
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Avaliação de Necessidade de Apoio 
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Indicadores visuo espaciotemporais 
 

o dificuldades em construir puzzles;  
o dificuldades em copiar figuras geométricas;  
o dificuldades em diferenciar: forma, cor, 

tamanho  e posição;  
o problemas de organização espacial e 

sequência visual;  
o dificuldades em identificar letras e palavras;  
o dificuldade no uso de plurais e tempos 

verbais;  
o não relaciona figuras com palavras;  
o não memoriza palavras e imagens.  



 

Estratégias visuo espaciotemporais 
  
o relacionar letras com sons singulares;  

 

o utilizar palavras com a mesma configuração;  
 

o identificar sons verbais e não verbais;  
 

o associar sons;  
o utilizar famílias de palavras;  

 

o pequenas frases;  
 

o detetar pormenores em figuras incompletas;  
 

o orientação diferenciada de palavras.  
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Indicadores auditivos  
 
 

o não distingue semelhanças e diferenças de sons 
(mão-não); 
 

o não identifica sons em palavras;  
 

o não realiza análise silábica;  
o dificuldades na composição de sons;  
o dificuldade na sequencia de sons;  
o dificuldades na reprodução de atividades rítmicas;  
o dificuldades na leitura oral;  
o dificuldades na compreensão da leitura;  
o não fixa rimas e lenga-lengas;  
o dificuldade na articulação de palavras polissilábicas.  
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Estratégias auditivas 
  
o desenvolver correspondência entre o que vê e o que 

ouve;  
o utilizar métodos visuais;  
o trabalhar com frases simples;  
o refinar as aquisições auditivas;  
o imitação de sons;  
o repetição códigos rítmicos;  
o analisar grupos de sons / escrever sons agrupados;  
o síntese de sons com reforço visual;  
o utilizar métodos manipulativos  
o utilizar leitura silenciosa; - promover diálogos;  
o utilizar figuras. 
  



Eventual Relação Tipo de Falha e Tipo de Dificuldade 

Tipos de falhas Tipo de dificuldade 

Não resposta A criança apercebe-se da presença da palavra mas não a lê 

Substituição Dependência excessiva das pistas fornecidas pelo contexto 

Omissão A criança previlegia o sentido do texto em detrimento do que está 
impresso 

Adição Leitura superficial 

Dependência excessiva das pistas fornecidas pelo contexto 

Inversão Indefinição direita/esquerda 

Dificuldade perceptivo-visual 

Dificuldades semânticas 

Auto-correcção A criança está mais atenta ao significado das palavras 

A criança está menos dependente do seu reconhecimento gráfico 

Hesitação Falta de confiança no seu desempenho enquanto leitor 

A criança antecipa a dificuldade na leitura da palavra seguinte 

Repetição Pobre orientação espacial 

A criança antecipa a dificuldade na leitura da palavra seguinte 



Sugestões de registo/avaliação 
Frequência de Ocorrências de Falhas na Leitura em Voz Alta 

Nome do professor:                                                                    Data:       /       /       

Nome do aluno: 

Data de nascimento:                                          Ano de escolaridade: 

Tipos de falhas Número de ocorrências Totais 

Não resposta x x x x ... 4 

Substituição x x x x x ... 5 

Omissão x x x ... 3 

Adição x x  2 

Inversão x x x x ... 4 

Auto-correcção ... ... 

Hesitação x x x ... 3 

Repetição ... ... 



Sugestões de registo/avaliação 

Divergência Entre a Resposta Esperada e a Resposta Obtida 

Nome do professor:                                                                    Data:       /       /       

Nome do aluno: 

Data de nascimento:                                          Ano de escolaridade: 

Resposta esperada Resposta obtida 

Fixador Fichador 

Enxame Exame 

Globo Glóbulo 

...   

...   

...   

...   

...   



Sugestões de registo/avaliação 

Identificação do som /x/ - Oralidade 

Nome do professor:                                                                    Data:       /       /       

Nome do aluno: 

Data de nascimento:                                          Ano de escolaridade: 

Imagens Palavras sim não hesitação 

 
 Chinelo 

      

 
 Jardim 

      

 
 Chuva 

      

 
 Chaminé 

      

 
 Chuto 

      



Exemplos de Atividades e Tarefas 
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Programa de Promoção do Desenvolvimento da 
ConsciênciaFonológica 
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Igual Sílaba Inicial 
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Identificação da Sílaba tónica 
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Segmentação Silábica 

Tarefa nº 8 
Consciência silábica: segmentação 

silábica 
Objetivo: promover a capacidade de 

segmentação de palavras em 
sílabas. 

População alvo: crianças entre os 6 
anos e os 9 anos. 

Instruções: 
Pedir à criança que preste atenção às 

palavras que o adulto produz. 
O adulto nomeia a imagem. 
Pedir à criança que divida a palavra 

nomeada em sílabas, batendo 
tantas palmas quantas as sílabas. 
 

• Exercício de demonstração: 
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Contagem de Sílabas 

Consciência silábica: contagem de 
sílabas 

Objetivo: 
Promover a capacidade de contar 

as sílabas das palavras. 
População alvo: 
Crianças entre os 6 anos e os 9 

anos. 
Instruções: 
Pedir à criança que divida em 

sílabas, com palmas, a palavra 
que nomeia o representado na 
imagem. 

Pedir à criança que pinte o número 
de círculos correspondente ao 
número de sílabas da palavra 
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Palavras que Rimam (nível 3) 

        

 

 

funil 

 

etiqueta 

 

rato 
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Programa de Promoção do Desenvolvimento Psicomotor 



Domínio Corporal/Equilíbrio/Ritmo 
1.1 Jogo da Estátua 

Objetivos:  

Desenvolver as competências de domínio do corpo 

Desenvolver o equilíbrio postural estático 

Desenvolver a capacidade de adequar o movimento do corpo a um ritmo estabelecido 

Recursos materiais: 

Pandeireta 

Como jogar: 

 Os jogadores formam uma roda e, rodando, vão andando ou correndo, conforme o ritmo estabelecido pela pandeireta (ou 
outro instrumento que permita marcar o ritmo). Quando o instrumento pára, cada uma das crianças deve ficar imóvel. O 
adulto, ou uma criança nomeada para desempenhar esta função, fica atento até perceber o movimento de algum jogador. 
Quem mexer primeiro sai do jogo. 

Idade: a partir dos 5 anos 

Este jogo também pode ser jogado utilizando: 

Uma lengalenga que todas as crianças conheçam; 

Música gravada; 

Arcos que delimitem espaços, no mesmo número de jogadores, e sirvam de base para cada um quando o som parar. 

Alcinda Almeida – alcindalmeida@gmail.com 



Manipulação 

Tarefa nº 1 

Factor: tonicidade 

Sub factor: diadococinésias 

Objetivo:  

Promover a capacidade de manipular, comparar, contar e reproduzir com 
peças básicas de construção a duas dimensões. 

População alvo: 

Crianças entre os 6 anos e os 8 anos. 

Materiais:  Power Point dos pauzinhos (PP) 

Pauzinhos – 4 tamanhos, 4 cores 

Cartões  

Instruções: 

Pedir à criança que preste atenção ao “filme” que vai ver sobre os pauzinhos. 

O adulto acciona o power point (PP) dos pauzinhos. 

O adulto mostra e compara com a criança os cartões referidos ao PP, 
enfatizando os diversos tamanhos, cores e posições. 

O adulto dá à criança um pauzinho de cada cor e tamanho (16 pçs) e convida-
a a contar pelos dedos os pauzinhos, opondo cada um dos dedos ao 
polegar, com a mão esquerda, com a direita e com as duas, 
simultaneamente.  

O adulto convida a criança a manipular o material e 
reproduzir, por cópia com o mesmo, as figuras que viu 
no PP. 

O adulto convida a criança a reproduzir, com marcador, as 
figuras em folhas A5 brancas, criando um registo gráfico 
da tarefa.  
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Oromotricidade/relação fonológica e semântica 
Tarefa nº 9 
Factor: tonicidade 
Sub factor: Sincinésias/oromotricidade 
Objetivo:  
Promover a capacidade de comparar e 

reproduzir posições orobucais, bem 
como classificar grafemas e produzir 
fonemas. 

População alvo: 
Crianças entre os 6 anos e os 8 anos. 
Materiais:  Cartões boquinhas 
  Cartões letras 
  Cartões construções figuras 
  Espelho 
Neste conjunto de tarefas todas contêm um 

cartão boquinhas e um cartão com a 
construção do símbolo gráfico (letra 
maiúscula e minúscula) correspondente 
ao som (fonema) em que pode ser 
traduzida a posição da boca inscrita no 
cartão boquinhas. 

A maioria tem ainda figuras resultantes de 
construções com pauzinhos, círculos e 
semicírculos, às quais correspondem 
palavras com o fonema, inicial, medial ou 
final, a que se refere o cartão. 

[b] 

Bule

Alcinda Almeida – alcindalmeida@gmail.com 



Adequação dos movimentos do corpo à reprodução 
rítmica 

1.7 Saquinhos de Areia 

Objetivos:  

Desenvolver o domínio do corpo (equilíbrio) 

Desenvolver a capacidade de dividir a atenção 

Desenvolver a perceção auditiva (discriminação e reprodução ritmica) 

Recursos materiais: 

Tambor 

Um saquinho de areia para cada criança 

Caixa para guardar os saquinhos 

Giz  

 

Como jogar: 

 O adulto desenha no chão com o giz, as linhas de partida e chegada. Divide o grupo de 
crianças em subgrupos de cinco, que se colocam na linha de partida, equilibrando o 
saquinho de areia na cabeça. O adulto dá o sinal de partida começando a bater no 
tambor, seguindo um ritmo de passada lenta até que as crianças cheguem à meta sem 
deixar cair o saquinho. As crianças que fizeram o percurso guardam os saquinhos na 
caixa. Repete-se o processo até que todas as crianças tenham oportunidade de jogar. 
Pode repetir-se o jogo com ritmos diferentes aumentando o grau de dificuldade. 

Idade: a partir dos 5 anos 
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