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PERTURBAÇÕES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAGEM  



ETIOLOGIA  

Caráter permanente e prolongado 

Dificuldades na aquisição das competências 

 de leitura, escrita e cálculo 

Perturbação Neurodesenvolvimental 

•Caraterização 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 
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Matemática 

 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

 Subtizing 

 Estimativa de quantidades 

 Contagem automática 

 Sequências (numéricas e não numéricas) 

 Seriações (numéricas e não numéricas) 

 Padrões 

 Correspondência um a um 

 Ordem estável 

 Cardinalidade 

 Abstração 

 Irrelevância de ordem 



•Dificuldades no sentido de número: 

Dificuldade na discriminação de quantidades, nas contagens e na resolução de problemas 

aditivos com pequenos números. 

•Dificuldade na memorização de factos numéricos. 

•Dificuldade no cálculo: 

Cálculo pouco preciso e pouco fluente. 

•Dificuldade no raciocínio matemático: 

Raciocínio pouco preciso. 

 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Pré-Escolar e 1.º CEB 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Números e Operações 

•Números naturais e racionais 

•Sistema de numeração decimal  

•Adição, subtração, multiplicação e divisão  

•Sequências e regularidades  

•Localização e orientação no espaço; 

•Figuras geométricas; 

•Medidas; 

•Isometrias do plano. 

Geometria e Medida  

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Organização e 
Tratamento de Dados 

•Representação de conjuntos e dados. 

•Expressões algébricas; 

•Potências; 

•Proporcionalidade direta. 

Álgebra 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Pré-Aquisições Académicas 

Aquisições Académicas 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Números Operações 

Grandezas e 
Medidas 

Forma e 
Geometria 

Resolução de 
Problemas 

Perceção 

Memória 

Atenção 

Linguagem 

Lateralidade 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Concretização  

1) Visualizar 2) Manusear 3) Concretizar 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

158 

- Contagem unitária progressiva; 
- Contagem progressiva por intervalos; 

- Contagem regressiva.  

Aquisição da linha numérica 
mental 

Contagens 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Leitura e escrita de números 

Matemática 



12 

 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Identificação do valor posicional 

Um número tem uma determinada quantidade, 
revelando um valor: 

10 2 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Compreensão da linha numérica mental 

Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Desenvolvimento do cálculo mental 

Estratégia base 10 
“Amigos do 10” 

Cálculo mental 

Matemática 
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•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Desenvolvimento do cálculo operatório 

Decomposição de números 

 

 

 

Calcula: 
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Matemática 



 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

Resolução de problemas 

Matemática 


