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Discriminação auditiva; 

Discriminação fonética; 

Consciência fonológica. 

Correspondência grafema-fonema; 

Fusão fonémica; 

Fusão silábica; 

Leitura global de palavras. 
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Tipos de Leitura 

-Leitura logográfica 
 

-Leitura alfabética 
 

-Leitura ortográfica  
 



Leitura 

•Dificuldades na identificação do som/sílaba inicial: 

Dificuldade em identificar o primeiro som de uma palavra. 

• Dificuldades na segmentação silábica: 

Dificuldade na compreensão da sílaba como unidade da palavra, segmentando as palavras 

em sílabas. 

•Dificuldades na nomeação rápida/acesso ao léxico: 

Dificuldade em evocar palavras e em dizer o nome de palavras de determinada categoria. 
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Pré-Escolar 

•Dificuldades na repetição de pseudopalavras: 

Dificuldade na repetição de palavras que não têm significado. 

• Dificuldades na identificação de rimas: 

Dificuldade em identificar os sons e as sílabas que rimam entre si. 



Leitura 

• Dificuldades nas relações entre letras e sons: 

Domínio do princípio alfabético. 

• Dificuldades na fusão fonémica: 

Dificuldade em juntar os sons: p + a = pa. 

• Dificuldades na fusão silábica: 

Dificuldade na junção das sílabas enquanto elementos integrantes da palavra. 

• Dificuldades na velocidade e compreensão leitoras: 

Dificuldade em aceder à compreensão devido à reduzida velocidade leitora. 

 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 

1ºCEB 



55

90
110

125
140 150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1º          2º         3º         4º         5º         6º  

Leitura 

Medidas de controlo da Leitura… 
Velocidade na Leitura (VL)= PLC /tempo x 60’   

  

(DGE, 2012) 
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Leitura 

Avalia e permite 
criar um perfil 

individualizado que 
reflete as 

dificuldades mas, 
também as 

competências de 
cada criança. 

A partir do Perfil é 
possível desenhar 

um Plano de 
Intervenção 
adequado às 
necessidades 

específicas de cada 
caso. 
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Teste de Boehm 

BAPAE 

Frostig  

Bateria de Provas 
Fonológicas  

Outros: 
 

-TICL; 
-Provas da Lateralidade; 
-Questionário de Conners. 
-Provas informais (Núcleo de Investigação do Diferenças) 



Leitura 
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Outros: 
-Avaliação Fluência FMH 
-Teste ISPA – Pré-requisitos / Compreensão 
-PEDE – Teste Exploratório de Dislexia Específica; 
-Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca 
-Questionário de Conners; 
-Provas informais (Núcleo de Investigação do Diferenças) 



Leitura 

 

•Perfil 
Funcional 

•Intervenção 

•Sinais de 
Alerta 

•Metas 
Curriculares 

•Pré-
competências 



Leitura 

Promoção da 
leitura em voz 

alta 

Incentivo da leitura diária, 
utilizando “livros de 

cabeceira” (BD, livros de 
histórias com imagens e 

frases curtas) 

Utilização do 
computador  

Utilização de 
audiolivros (gravação 
em áudio de livros) ou 
ver o filme feito com 

base no livro 

Promoção da leitura 
conjunta (aluno-

professor, professor-
aluno, pais-aluno) 

LER, LER, 

LER...MUITO! 
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