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Caraterização 

   Perturbações do Neurodesenvolvimento e do Comportamento 

- Contextuais 
 

•Caraterização 

•Áreas 
afetadas 
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Educativa 

•Referências 
Bibliográficas 

•Avaliação 

Perturbações Específicas de Aprendizagem  

Escrita  

Fatores Intrínsecos  Fatores Extrínsecos  

- Físicas  
- Psicológicas 



Áreas Afetadas 
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Precisão Ortográfica 

Precisão na morfossintaxe 

Coerência e coesão da expressão escrita 
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Sinais de Alerta 
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•  Alterações ao nível da linguagem compreensiva 

- Discriminação Fonémica; 
- Consciência Fonológica;  
- Morfossintaxe; 
- Acesso ao Léxico; 
- Processos fonológicos;  
- Reconto oral.   

•  Alterações ao nível de processos ortográficos 

- Conhecimento/ativação das representação unívocas e múltiplas; 
- Seleção da forma  gráfica correta.  



Sinais de Alerta 
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•Caraterização 
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•Avaliação 

•  Alterações ao nível dos processos de execução 

- Preensão; 
- Sentido direcional e respeito da linha como suporte; 
- Regularidade (direção, forma e tamanho).  

•  Outros 

- Atenção;  

- Memória verbal e visual; 

- Alterações percetivas. 



Pré-competências 
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Preferência Manual  

Preensão 

Orientação do traçado 

Regularidade do traçado 

Tarefas grafomotoras 

Escrita do nome em maiúsculas/minúsculas 

Escrita do alfabeto em maiúsculas/minúsculas 

Escrita de números 



Avaliação 
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Competências Académicas  

Kit 
Avaliação 
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Grafemas •Caraterização 
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Intervenção 
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Grafomotricidade 

Preensão palmar 
1ano/1ano e meio  

Preensão palmar 
com indicador 
extensão             
2-3anos 

Preensão com 4 dedos 
3anos/3anos e meio 

Preensão trípode 4 
anos/7anos 
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http://4.bp.blogspot.com/-SP-nwyKRSMA/UYErU_kXcsI/AAAAAAAAILg/YvgDCSGo6JM/s1600/escala+preens%C3%A3o+de+l%C3%A1pis+e+giz+de+cera.png
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Preensão e pressão sob o objeto de escrita 

 
 
Muita pressão sobre o material de escrita 
 
•Utilizar lapiseiras com minas finas;  
•Utilizar canetas/lápis que sejam mais fluentes 
(canetas de gel, lápis com minas grafite B); 
•Utilizar canetas/lápis mais leves;  
•Utilizar papel macio; 
•Utilizar superfícies esponjosas.   
 

 
 
 

Pouca pressão sobre o material de escrita 
  
•Utilizar lapiseiras com minas mais grossas;  
•Utilizar canetas/lápis mais pesadas;  
•Utilizar papel rugoso.   
 

Grafomotricidade 
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Espaço gráfico  

•Usar cadernos pautados ou quadriculados;  

 

•Usar o próprio corpo do aluno para fornecer algumas medidas que ajudem a estruturar o espaço da 

página; 

 

•Usar folhas de duas linhas ou caixas de texto perante dificuldades na gestão da proporcionalidade das 

letras na área da página.  
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Intervenção 
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Orientação  

Automatização dos padrões grafomotores 

Grafomotricidade 

•Definir o ponto inicial da construção da letra, a direção do traço e o ponto de interseção dos traços.  
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Postura  

•A mão deve estar relaxada e a descansar completamente na mesa; 

• A caneta  deve ser mantida quase na horizontal (20-25 graus); 

•O cotovelo deve repousar na mesa; 

•O corpo deve evitar estar curvado;  

•Os ombros devem ser mantidos relaxados; 

•O papel deve ser colocado diagonalmente face ao corpo. 
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Forma 

 
•Extensão 
•Morfossintaxe 
•Ortografia 
 

Conteúdo 

 
•Criatividade 
•Léxico 
•Semântica 
•Tipologia de texto 
•Coerência textual  
•Coesão textual   

 

Velocidade 

Produção Escrita 
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“(…) perturbação de carácter permanente e prolongado (…)” 
 

(Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro) 

 

“Adequações no 

 processo de avaliação” 

DURAÇÃO LOCAL FREQUÊNCIA 
FORMA DE  

EXPRESSÃO 
EXTENSÃO 

TIPO DE  

QUESTÕES 
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Contactos  

carinefernandes@msn.com 

 

cristina_mira93@hotmail.com 

 

fatimaptrindade@sapo.pt 

 

Obricaba qela foça atensão! 

 
  


