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 Pilar Núñez Delgado 
Faculdade de Ciências da Educação, Universidade de Granada, Espanha 

 Sylvia Defior 
Universidade de Granada, Espanha 

 Sylvia Domingos Barrera 
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A INVESTIGARE – Associação para a Investigação em Leitura, Escrita e Neurociências, tem por 

objeto a investigação e a formação nestas áreas, bem como a realização de cursos (teóricos e 

práticos), seminários, colóquios, congressos e a divulgação científica e técnica. Foi constituída 

por escritura notarial a 25 de fevereiro de 2016, com o NIPC 513776532. Pretende-se que se 

constitua como um polo agregador e dinamizador da investigação e da divulgação da mesma. 

A admissão de associados efetivos encontra-se dependente da verificação do seguinte requisito: 

ter publicado investigação na área da leitura, e/ou na escrita e/ou nas neurociências. 

 

Contactos: associacaoinvestigare@mail.com 
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Sexta, 17 de Junho de 2016 

 

8h30 Abertura do secretariado 

9h00-10h00 Cerimónia de abertura 

10h00-11h00 

 

Conferência  

Puede evaluarse la comprensión lectora mediante un resumen? Evidencia de 
estudios sobre movimentos oculares 

José Antonio León 
Universidade Autónoma de Madrid 

11h00-11h30 Pausa  

11h30-13h00 

 

 

Simpósios paralelos 

 

S 303 – P 3 

 

S 306 – P 3 

 

S 402 – P 4 

 

S 404 – P 4 

 

S 503 – P 5 

13h00-14h00 Almoço 

14h30-15h30 

 

Conferência 

Ler para ser 
Teresa Calçada 

Consultora em leitura e bibliotecas 

15h30-15h45 Pausa 

15h45-17h00 

 

 

Simpósios paralelos 

 

S 201 – P 2 

 

S 301 – P 3 

 

S 303 – P 3 

 

S 306 – P 3 

 

S 402 – P 4 

 

S 404 – P 4 

17h00-17h30 Pausa 

17h30-19h30 

 

 

Workshops paralelos 

Workshop 1 
Avaliar 

dificuldades de 
aprendizagem na 

leitura 
S 201 – P 2 

Workshop 2 
A prevenção das 
dificuldades de 

aprendizagem da 
leitura: 

Desenvolvimento 
de programas na 

educação pré-
escolar 

S 301 – P 3 

Workshop 3 
Retórica visual e 
compreensão na 

Leitura 
S 303 – P 3 

Workshop 4 
Dificultades de 
lectura en niños 

com TDAH: 
diagnostico e 
intervención 
S 306 – P 3 

19h30 Receção de Boas-Vindas 
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Sábado, 18 de Junho de 2016 

 

 

8h30 Abertura do secretariado 

9h30-10h30 

 

Conferência 

Dificuldades na aprendizagem da leitura: o que não sabemos, o que sabemos o 
que podemos fazer 

Iolanda Ribeiro & Fernanda Leopoldina Viana 
Universidade do Minho, Portugal 

10h30-11h00 Pausa  

11h00-12h00 

 

 

Simpósios paralelos 

 

S 201 – P 2 

 

S 303 – P 3 

 

S 306 – P 3 

 

S 402 – P 4 

 

S 404 – P 4 

12h00-12h45 

 

Conferência 

Deficit fonológico e aprendizaje de la lectura: nuevas perspectivas 
Sylvia Defior 

Universidade de Granada, España 

12h45 

 

Cerimónia de encerramento 

13h30-14h30 Almoço 

14h30-17h30 

 

 

Workshops paralelos 

Workshop 1 
Metas e atividades: 
entre a Consciência 
Morfossintática e a 

Leitura 
S 201 – P 2 

Workshop 2 
Intervenção nas 
dificuldades de 

aprendizagem da leitura 
– A PLATAFORMA 
AINDA ESTOU A 

APRENDER 
S 301 – P 3 

Workshop 3 
Padrões de erro na 

matemática em alunos 
do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 
S 303 – P 3 

 

 
 
 
S – Sala 
P1 – Piso1 
P2 – Piso 2 
P3 – Piso 3 
P4 – Piso 4 
P5 – Piso 5
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6ª FEIRA | 17 JUN 
 
 

 

8h30 Abertura do Secretariado 

9h-10h  
Cerimónia de 
Abertura 

 
Auditório 

Leonel Rocha, Vereador da Educação da Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
Iolanda Ribeiro, Presidente da Comissão Organizadora 
Adriana Sampaio, Diretora-adjunta do Centro de Investigação em Psicologia (CIPSI)  
Graça Simões Carvalho, Diretora do Centro de Investigação em Estudos da Criança  

António Almeida Dias, Presidente da CESPU – Cooperativa E.S.P. Universitário 

10h-11h 
Conferência 
 

Auditório 
 

Moderadora: 
Fernanda 

Viana 
 

Puede evaluarse la comprensión lectora mediante un resumen? Evidencia de estudios 
sobre movimentos oculares 
José Antonio León 
Universidade Autónoma de Madrid  

11h-11h30 Pausa para Café 

11h30-13h Simpósios 

Sala 303 
Piso 3 

 
Moderadora: 

Paula 
Gonçalves  

Julia Högemann, Jennifer Cunha, Anair Mello, 
Liliana Ribeiro & Pedro Rosário 
Universidade do Minho, Portugal 

“Pratica e melhora a escrita!”: 
Avaliação do impacto da escrita de 
reflexões semanais na qualidade da 
escrita de composições 

Raquel Azevedo1, Raquel Pereira1, Tânia 
Moreira1, Livy Cáceres2, Beatriz Pereira1 & 
Pedro Rosário1 

1Universidade do Minho, Portugal 
2Northeastern University, EUA 

Despertar para aprender: envolver 
alunos ciganos na escola 

Armanda Pereira1, Sílvia Lopes1, Tânia 
Moreira1, Paula Magalhães1, Ana Nunes1, 
Vera Soares1, Andreia Afonso1, Joana 
Peixoto1, Pryia Kabaria2 & Pedro Rosário1 

1Universidade do Minho, Portugal 
2Northeastern University, EUA 

Experiência parental na promoção de 
autonomia com crianças com 
paralisia cerebral: estilos parentais e 
envolvimento 

Ana Rita Nunes, Jennifer Cunha, Tânia Nunes, 
Rosa Mourão, Luísa Oliveira, Juliana Martins 
& Pedro Rosário 
Universidade do Minho, Portugal 

Práticas de monitorização do TPC 
utilizadas pelos professores de 
matemática do 3º ciclo do EB: quê e 
para quê? 

Celso Fulano, Jennifer Cunha, Abílio Lourenço, 
Sara Martins, Isabel Vieira & Pedro Rosário 
Universidade do Minho, Portugal 

Procrastinação académica: 
perspetivas dos adolescentes de 
escolas de Moçambique 

Sala 306 
Piso 3 

 
Moderadora: 
Célia Oliveira 

Ana Isabel Barreto Costa & Afonso Vigário 
Universidade Católica do Porto 

As provas externas do 1º ciclo do 
ensino básico e os rankings das 
escolas, para além nos números – 
resultados, representações e 
impactos percecionados 

Maria Paula Oliveira 1 & António Silva 2 
1 Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de 
Melo – Porto 
2 Universidade do Minho (CIED) 

A implementação das metas 
curriculares de português (de 2012): 
das reações dos professores aos 
efeitos para os alunos 
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Maria Carolina C. Veloso P. Costa 1 & António 
Carvalho da Silva 2 
1 Escola Secundária de Rio Tinto 
2 Universidade do Minho (CIED) 

Ensino e avaliação de leitura de 
literatura: estudo das provas escritas 
de português do 1º ano (2013-2015) 

Silvana Watson, João A. Lopes, Célia Oliveira, 
Catarina Jesus & Sharon Judge 
Universidade do Minho, Portugal  

Number knowledge and error types 
of elementary Portuguese students 

António Silva  
Universidade do Minho (CIED , Portugal) 

A avaliação da leitura nos exames 
nacionais de português de 2015: 
textos (literários), operações 
(meta)linguísticas e modos de ler 

Sala 402 
Piso 4 

 
Moderadora: 
Jane Correa 

Maria da Conceição Tomé, Anabela Carvalho, 
Dinis Saraiva, José Sousa, António Domingues 
& Maria Fernanda Oliveira 
Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 
Viseu, Portugal 

O sucesso escolar dos alunos de 
etnia cigana: desafios emergentes 

Giuliana Ramires & Jane Correa 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

Word reading fluency in Brazilian 
Portuguese 

Ana Reyes1, Maria Olga Vasconcelos1, Go Tani 
2, Raquel de Chaves3 & José Maia1 
1Faculdade de Desporto, Porto, Portugal 
2Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 
3Universidade Tecnológica Federal do 
Pananmá, Curitiba, Brasil 

Crescimento, desenvolvimento 
coordenativo e cognitivo de crianças 
vouzelenses. Um estudo 
longitudinal-misto 

Ana Cristina Silva1 & Tiago Almeida2 
1 ISPA-IU 
2 Escola Superior de Educação de Lisboa  

Invented spelling: the effect of two 
interventions programs 
 

Sala 404 
Piso 4 

 
Moderadora: 

Adriana 
Baptista 

Adriana Baptista1, Celda Choupina2, Deolinda 
Correia3, Manuela Carrusca4 & Gil Maia5 
1 Escola Superior de Educação, PP, CLUL, 
Portugal 
2 Escola Superior de Educação, PP, CLUP, CLUL, 
Portugal 
3 Agrupamento de Escolas Mestre de Avis, CLUL, 
Portugal 
4 Agrupamento de Escolas Conde de Ourém,  
5CLUL, Portugal 

Leitura e usabilidade pedagógica dos 
textos bimodais dos problemas de 
matemática 

Sylvie Baltazar1 & António Lopes2  
1 Dr. Alberto Iria B1/JI nº 1 School Grouping, 
Olhão, Portugal 
2 University of Algarve, Portugal 

Espaço Casulo – A pedagogical action 
project for the improvement of 
reading learning in key stage one 
children 

Patrícia Valente 
Universidade de São Paulo, Brasil 

Compreensão leitora e consciência 
textual nos anos  
iniciais: um estudo com apoio em 
tecnologia 

Magaly Minatel & Sandra Guimarães 
Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil 

Implicações dos conhecimentos 
morfológicos (derivacional e 
flexional) na compreensão leitora de 
escolares brasileiros 

Íris M. Oliveira 1, Maria do Céu Taveira 1& Erik 
J. Porfeli 2 
Centro de Investigação em Psicologia, 
Universidade do Minho, Portugal 
1 Escola de Psicologia, Universidade do Minho, 
Portugal 
2 Northeast Ohio Medical University, EUA 

Inventário de exploração de carreira 
na infância: invariância fatorial para 
o desempenho na língua materna 
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Sala 503 
Piso 5 

 
Moderadora: 
Teresa Leal 

Joana Cruz 1,2, Joana Oliveira 2 & Ana Meireles 
2  
1 Câmara Municipal de Matosinhos, Portugal 
2 Universidade Lusíada Norte (Porto), CIEC, 
Portugal 

Parental beliefs about reading and 
writing and its relation to emergent 
literacy  

Carla do Espírito Santo Guerreiro, Lídia 
Machado dos Santos & Manuel Luís Pinto 
Castanheira 
Escola Superior de Educação-Instituto 
Politécnico de Bragança, Portugal 

A (des)construção dos contos de 
fadas na literatura contemporânea 

Marco Martins Bento 1, Ana Paula Silva 2 
Diana Alves 1 & Orlanda Cruz 1 
1 Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Portugal 
2 Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra 
Filho, Portugal 

Promoção da literacia emergente à 
luz do modelo Response to 
Intervention (RTI) 

13h-14h30 Pausa para Almoço  

14h30-15h30 
Conferência 
 
Moderadora: 

Iolanda 
Ribeiro 

 

Ler para ser 
Teresa Calçada 
Consultora em leitura e bibliotecas  

15h30-15h45 Intervalo 

15h45-17h Simpósios 

 
Sala 201 

Piso 2 
 

Moderadora: 
 Ana Sucena 

 
 

Andreia Barbosa & Ângela Sá Azevedo 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Católica Braga, Portugal 

Promover competências linguísticas 
em alunos do pré-escolar: programa 
de intervenção “Aprender com o 
orelhas!” 

Cristina Garrido1, Ana Filipa Silva1, Marta Sá1, 
Maria José Mata1, Ana Rita Silva5, Bruno 
Dias5, Diana Meira5, Ana Paula Vale5 & Ana 
Sucena 1,2,3  
1 CIIL - Câmara Municipal do Porto, Instituto 
Politécnico do Porto, Ministério da Educação, 
Portugal 
2 IPP- Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
3 CIEC-Universidade do Minho, Portugal 
4 Universidade de Aveiro, Portugal 
5 Unidade de Dislexia, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Portugal 

Programa de intervenção no pré-
escolar 

Cristina Garrido1, Ana Filipa Silva1, Marta Sá1, 
Maria José Mata1, Ana Rita Silva5, Bruno 
Dias5, Diana Meira5, Ana Paula Vale5, Ana 
Sucena 1,2,3 & Marisa Lousada4 
1 CIIL - Câmara Municipal do Porto, Instituto 
Politécnico do Porto, Ministério da Educação, 
Portugal 
2 IPP- Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
3 CIEC-Universidade do Minho, Portugal 
4 Universidade de Aveiro, Portugal 
5 Unidade de Dislexia, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Portugal 

Avaliação do desenvolvimento da 
linguagem no pré-escolar com o TL-
ALPE 

Sónia Lopes1, Marta Almeida2, Joana Cruz2 & 
Diana Alves1 

As contribuições da consciência 
fonológica e da linguagem oral na 
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1 Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Portugal 
2 Câmara Municipal de Matosinhos, CIEC, 
Portugal 

aprendizagem da leitura e da escrita 
no 1º e 2ºano de escolaridade 

Sala 301 
Piso 3 

 
Moderadora: 

Marisa 
Carvalho 

Maria José Mackaaij, Rute Travassos & Ana 
Paiva 
Município de Silves, Portugal 
 

L.E.R. Cãofiante 

Sandra Gonçalves, Renata Leite, Patrícia 
Mota & Maria Cardoso 
Colégio Novo da Maia, Portugal 
 

Desenvolvimento de um programa 
de intervenção na promoção de 
competências de leitura e escrita 
num aluno do 2º ano de escolaridade 
com dificuldades na aprendizagem 

Marisa Carvalho  
Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de 
Ferreira, Portugal 
 

Serviço Integrado de Apoio à 
Melhoria das Aprendizagens: Uma 
proposta de avaliação e intervenção 
nas dificuldades de aprendizagem 

Sala 303 
Piso 3 

 
Moderadora: 

Helena 
Azevedo 

 

Miguel Borges1,2 & Fernanda Leopoldina 
Viana2 
1Agrupamento de Escolas D. Pedro IV, Vila do , 
Portugal 
 2Instituto de Educação e CIEC – Universidade 
do Minho, Portugal  
 

Programa de promoção da fluência 
em leitura – PPFL: Dados de um 
estudo longitudinal 

Maria João Pereira, Orlanda Cruz & Diana 
Alves 
Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Portugal 

Preditores emocionais e sociais da 
competência académica no 2º e 3º 
ano de escolaridade  

Helena Azevedo & Iolanda Ribeiro 
Escola de Psicologia, Universidade do Minho, 
Portugal 

Dificuldades de aprendizagem na 
leitura: trajetórias de (in)sucesso na 
leitura no 1º ano de escolaridade 

Rubia Salheb Fonseca 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Portugal 

Avaliação formativa 

Rubia Salheb Fonseca  
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Portugal 

A utilização das TIC na educação nas 
escolas adventistas do Rio de Janeiro 

Sala 306 
Piso 3 

 
Moderadora: 

Anabela 
Carvalho 

 

Clara Gomes 
Universidade Católica do Porto, Portugal 

Preditores de dificuldades de 
aprendizagem específicas 

Cristina Gomes 1, João A. Lopes 1, Célia 
Oliveira 1, & Julian Elliott 2 
1 Universidade do Minho, Portugal 
2 Durham University, UK 

Selecting participants for dyslexia 
studies: complexities and challenges 

Mariana Sousa, Tânia Rocha, Diana Alves & 
Margarida Henriques 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Portugal 

O caso Beatriz: operacionalização do 
modelo psicolinguístico na avaliação 
e intervenção nas dificuldades de 
aprendizagem da leitura e da escrita 

Anabela Carvalho, Marcelino Pereira & Isabel 
Festas 
FPCE – Universidade de Coimbra, Portugal 

Fatores de risco na aprendizagem da 
leitura: dados de um estudo 
longitudinal 

Sala 402 
Piso 4 

 
Moderadora:  
Séli Chaves-

Sousa 

Terezinha das Graças Laguardia Oliveira & 
Sandra Regina Kirchner Guimarães  
Universidade Federal do Paraná - (UFPR), 
Brasil 

Apreciação de professores sobre os 
fatores e processos implicados na 
compreensão leitora 

Madalena Teixeira, Ana Rita Gorgulho & 
Maria João Macário  

Que caminhos para a investigação 
em didática da leitura? Estudo de 
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 Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém, Portugal 

meta-análise numa escola superior 
de educação 

Fernando Azevedo1& Ângela Balça2  
1Universidade do Minho, CIEC, Portugal 
2Universidade de Évora, Portugal 

A leitura literária na sala de aula: um 
estudo para a promoção de uma 
educação literária 

 
Sala 404 

Piso 4 
 

Moderadora: 
Cidália 
Araújo 

 

António Osório1, Teresa Sofia Castro1, Altina 
Ramos1, Lara Gonçalves2 & Carlos Moreira2 
1 Universidade do Minho, Portugal  
2 Lusoinfo Multimédia, Portugal 

+Cidadania - projeto educativo e 
sucesso escolar 

Célia Oliveira & João Lopes 
Universidade do Minho, Portugal 

Classroom discipline, school subjects 
and, school levels: A study with 
teachers from 1st through 12th 
grade 

Dulce Melão 
Escola Superior de Educação de Viseu, Instituto 
Politécnico de Viseu, Portugal 

"Tornar-se leitor" - uma demanda 
(im)possível de itinerários de leitura 
de estudantes de educação social 

17h-17h30 Pausa para Café  

17h30-19h30 Workshops  

Sala 201 
Piso 2 

Fernanda Viana & Irene Cadime 
Universidade do Minho, Portugal 

Workshop 1 – Avaliar dificuldades 
de aprendizagem na leitura 

 
Salas 301 

Piso 3 

Sara Brandão & Lurdes Costa 
Universidade do Minho, Portugal 
 

Workshop 2 - A prevenção das 
dificuldades de aprendizagem da 
leitura: Desenvolvimento de 
programas na educação pré-escolar 

Salas 303 
Piso 3 

Adriana Baptista & Celda Choupina 
Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

Workshop 3 - Retórica visual e 
compreensão na Leitura 

Salas 306 
Piso 3 

Inmaculada Escudero 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España 

Workshop 4 - Dificultades de lectura 
en niños com TDAH: diagnostico e 
intervención 

19h30 Receção de Boas-Vindas  

 
 

 
 
 

 
SÁBADO | 18 JUN 

 
8h30 Abertura do Secretariado 

9h30-10h30  
Conferência 

 
Moderadora: 
 Jane Correa 

 

Dificuldades na aprendizagem da leitura: o que não sabemos, o que sabemos o que 
podemos fazer  
Iolanda Ribeiro & Fernanda Leopoldina Viana 
Universidade do Minho, Portugal  

10h30-11h Pausa para Café 

11h-12h Simpósios  

Sala 201 
Piso 2 

 
Moderadora:  

Celda 
Choupina 

 

Jane Correa, Silene Madalena, Flávia Gomes, 
Imira Azevedo, Joyce Diniz, Raphaela 
Machado, Raquel Andrade, Aline Candia, 
Stefani Abbate, Deborah Ambre, Stella 
Varizo, Giuliana Ramires & Fernanda Rosa 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

O desempenho de crianças surdas 
com pais ouvintes ou surdos no 
WISC-IV 

Jane Correa, Imira Azevedo, Silene 
Madalena, Deborah Ambre , Joyce Diniz, 
Raphaela Machado, Raquel Andrade, Aline 
Candia, Stefani Abbate,Flavia Gomes & 

Perfil cognitivo de crianças surdas do 
1° ano do ensino fundamental 
consideradas mais e menos 
habilidosas no índice de organização 
percetual do WISC 
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Giuliana Ramires 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

Celda Choupina & Adriana Baptista 
Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

Implicações do conhecimento 
intuitivo do gestuante surdo de LGP 
na aprendizagem do Português 
escrito 

Carla Ferreira 
Centro de Solidariedade Cristã Maranathá – 
Casa Tenda do Encontro 

O sucesso escolar através da 
educação não formal de crianças e 
jovens institucionalizadas 

 
 
 
 
 
 

Sala 303 
Piso 3 

 
Moderadora:  
Cristina Vieira 

da Silva 

Bruna Rodrigues1, Iolanda Ribeiro1, Sandra 
Santos1, Irene Cadime2 & Fernanda 
Leopoldina Viana2 
1 Escola de Psicologia, Portugal 
2 Instituto de Educação 
Universidade do Minho, Portugal 

The role of listening comprehension, 
word recognition and oral reading 
fluency in reading comprehension: a 
study with second-grade students 

Cristina Vieira da Silva  
Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti, Portugal 

Para uma avaliação das práticas 
literácitas no domínio da leitura e da 
escrita em jardim de infância 

Adelaide Dias & Isabel Marques  
Câmara Municipal de VNF, Portugal 

Plano municipal de melhoria da 
eficácia: promoção da leitura 

Rita Basílio 
FCSH - Universidade Nova de Lisboa, Portugal  

Entre a palavra e a imagem – 
promover a leitura em contexto não-
formal. 

 
 

Sala 306 
Piso 3 

 
Moderadora:  

Ana Paula 
Soares 

 

Ana Duarte Campos, Ana Paula Soares & 
Helena Mendes Oliveira  
Universidade do Minho, Portugal 

Is the syllable a unit of visual word 
recognition in children? A study with 
European Portuguese developing 
readers.  

Jane Correa  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

Correlatos linguístico-cognitivos da 
precisão de leitura e de escrita de 
palavras por crianças no português 
do Brasil 

Séli Chaves-Sousa1, Iolanda Ribeiro1, 
FernandaViana2, Irene Cadime2 & Sandra 
Santos1  
1Escola de Psicologia, Universidade do Minho, 
Portugal 
2 Instituto de Educação, Universidade do 
Minho, Portugal 

Teste de Leitura de Palavras: 
Descrição e estudos de validade 

Ana João Ramos Pinheiro  
Universidade do Minho, Portugal 
 

Literacia(s) com e sobre valores – um 
projeto de intervenção pedagógica 
no 1º ciclo do ensino básico 

Sala 402 
Piso 4 

 
Moderador:  

Marisa 
Carvalho 

 
 

Pedro Simão Mendes1, Pedro B. 
Albuquerque1 & Véronique Quaglino 2 
1 Escola de Psicologia, Universidade do Minho, 
Braga, Portugal 
2 CRP-CPO, EA7273 Universidade de Picardie 
Jules Verne (Amiens, France) 

Repeatedly testing students 
improves their performance on 
related information 

Hugo Cruz1,2,4, Ana Allen Gomes1,3,4, Alcina 
Manuela Martins2, José Augusto Leitão5,6, 
Diana Couto1 & Carlos Fernandes da Silva1,3,4 
1 Universidade de Aveiro, Departamento de 
Educação e Psicologia, Portugal 
2 Centro de Estudos Interdisciplinares em 
Educação e Desenvolvimento, Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias / 
ULHT, Lisboa, Portugal 

Morning-evening types, time of day 
and performance on basic learning 
skills in preschool: preliminary 
results. 
 



Programa detalhado 
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3 IBILI – Instituto de Imagem Biomédica e 
Ciências da Vida (FCT R&D Unit). Faculdade de 
Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal 
4 CINTESIS – Centro de Investigação em 
Tecnologia e Sistemas de Informação em 
Saúde (FCT R&D Unit), Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto, Portugal  
5 Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação, Universidade de Coimbra, Portugal 
6 CINEICC – Centro de Investigação do Núcleo 
de Estudos de Intervenção Cognitivo 
Comportamental (FCT R&D Unit), Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra, Portugal 

Hugo Cruz1,2,4, Ana Allen Gomes1,3,4, José 
Augusto Leitão5,6, Diana Couto1, Lénia 
Carvalhais7 & Carlos Fernandes da Silva1,3,4 
1 Universidade de Aveiro, Departamento de 
Educação e Psicologia, Portugal 
2 Centro de Estudos Interdisciplinares em 
Educação e Desenvolvimento, Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias / 
ULHT, Lisboa, Portugal 
3 IBILI – Instituto de Imagem Biomédica e 
Ciências da Vida (FCT R&D Unit). Faculdade de 
Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal 

 4 CINTESIS – Centro de Investigação em 
Tecnologia e Sistemas de Informação em 
Saúde (FCT R&D Unit), Faculdade de 
Medicina, Universidade do Porto, Portugal  
5 Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação, Universidade de Coimbra, Portugal 
6 CINEICC – Centro de Investigação do Núcleo 
de Estudos de Intervenção Cognitivo 
Comportamental (FCT R&D Unit), Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra, Portugal  
7 Universidade do Luxembourg. Faculté des 
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et 
des Sciences de l'Education (FLSHASE). 
Research Unit: ECCS - Language and Cognitive 
Development Research Group (Luxembourg) 

Combined impact of diurnal type and 
time of day on children’s results in a 
battery of measurements probing 
reading abilities 

 
 

Sala 404 
Piso 4 

 
Moderadora: 

Helena 
Azevedo  

 

Cristina Garrido1; Ana Filipa Silva 1, Marta Sá 
1,4, Maria José Mata 1 & Ana Sucena 1,2,3 
1 CIIL - Câmara Municipal do Porto, instituto 
Politécnico do Porto, Ministério da Educação, 
Portugal 
2 IPP- Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
3 CIEC-Universidade do Minho, Portugal 
4 Universidade de Aveiro, Portugal 

Resultados preliminares de 
programa de promoção das 
competências de leitura com 
crianças no 1º ano de escolaridade 
 

Ângela Meira1, Fernanda Leopoldina Viana1, 
Irene Cadime1& António Almeida2 
1Universidade do Minho (CIEC , Portugal) 
2Escola Profissional de Fafe, Portugal 

A consciência fonológica em idades 
pré-escolares. Mitos e realidades. 

Maria do Céu Cosme1, Iolanda Ribeiro2, Íris 
Pereira3, Susana Moreira4 & Irene Cadime4 

Preditores no desempenho da escrita 
de textos narrativos: um estudo com 
aluno do ensino básico 



Programa detalhado 
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1Escola de Psicologia, Universidade do Minho, 
Portugal 
2Universidade Católica Portuguesa, Portugal 
3Insituito de Educação, Universidade do 
Minho, Portugal 

 

12h-12h45 
Conferência 

Auditório 
 

Moderadora: 
Irene Cadime 

 

Deficit fonológico e aprendizaje de la lectura: nuevas perspectivas  
Sylvia Defior 
Universidade de Granada, España 

12h45 
Cerimónia de 
Encerramento 

 
Auditório 

 

Marco Magalhães, Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
Fernando Pinto do Amaral, Comissário do Plano Nacional de Leitura 
Fernanda Leopoldina Viana, Comissão Organizadora 

António Almeida Dias, Presidente da CESPU – Cooperativa E.S.P. Universitário 

13h30-14h30 Pausa para Almoço 

14h30 -17h30 Workshops  

Sala 201 
Piso 2 

 

Adriana Baptista & Celda Choupina 
Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

Workshop 5 – Metas e atividades: 
entre a Consciência Morfossintática 
e a Leitura 

Salas 301 
Piso 3 

Iolanda Ribeiro & Sandra Santos 
Universidade do Minho, Portugal 

Workshop 6 – Intervenção nas 
dificuldades de aprendizagem da 
leitura – A PLATAFORMA AINDA 
ESTOU A APRENDER 

Salas 303 
Piso 3 

João Lopes & Célia Oliveira 
Universidade do Minho, Portugal 

Workshop 7 – Padrões de erro na 
matemática em alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 
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Sala 303 

Piso 3  

11h30-13h00 

“Pratica e melhora a escrita!”: Avaliação do impacto da escrita de reflexões semanais na 

qualidade da escrita de composições 

 

Julia Högemann, Jennifer Cunha, Anair Mello, Liliana Ribeiro & Pedro Rosário 

Universidade do Minho, Portugal 

 

Segundo a literatura, um número considerável de alunos apresenta severas dificuldades na 

escrita, levando a diversas reformas para o ensino da escrita e ao desenvolvimento de 

programas de intervenção para melhorar a qualidade da escrita. Apesar das reformas efetuadas, 

a problemática subsiste e a implementação de intervenções é bastante dispendiosa e inacessível 

a grande parte da população. Assim, urge a necessidade de encontrar novas formas de 

intervenção eficazes e acessíveis. Escrever diários semanalmente é sugerido pela literatura 

como uma atividade que pode promover o envolvimento e competências de escrita do aluno. 

Contudo, os estudos existentes, além de serem escassos, são também inconsistentes. Assim, o 

presente estudo pretendeu analisar o impacto da escrita de reflexões semanais na qualidade da 

escrita de composições de alunos do 4º ano de escolaridade ao longo de 12 semanas. Foi 

realizado um estudo longitudinal randomizado por grupos em que se analisou, a partir de um 

modelo multinível com três covariáveis, se a qualidade da escrita de composições difere entre 

os alunos que escreveram reflexões semanais e os alunos do grupo de comparação. Os 

resultados indicam que os alunos que escreveram reflexões semanais melhoraram 

significativamente a qualidade da escrita de composições. Para além disso, as melhorias são 

tanto maiores quanto melhor é a qualidade das reflexões escrita. Contudo, existe um efeito de 

teto após três semanas de utilização. Conclui-se que mesmo sem a existência de feedback do 

professor é possível melhorar a escrita dos alunos, por mais fracas que sejam as suas 

competências. 
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Sala 303 

Piso 3  

11h30-13h00 

Despertar para aprender: Envolver alunos Ciganos na escola 

 

Raquel Azevedo1, Raquel Pereira1, Tânia Moreira1, Livy Cáceres2, Beatriz Pereira1 & Pedro 

Rosário1 

 
1Universidade do Minho, Portugal 
2Northeastern University, EUA 

 

Baixa escolaridade, absentismo e abandono escolar são fenómenos com forte expressão entre 

grupos em desvantagem, especialmente na comunidade cigana. Apesar das iniciativas políticas 

de inclusão, as crianças ciganas permanecem como o grupo de maior risco relativamente à sua 

escolaridade. O envolvimento escolar é um modelo teórico fundamental para a compreensão 

do abandono e uma importante ferramenta a incorporar nas intervenções de prevenção do 

abandono e na promoção da continuidade escolar. 

A comunidade cigana caracteriza-se por costumes e tradições particulares com importantes 

implicações no processo de aprendizagem. Destas, ressalta a realidade do “despertar natural” 

que pode estar relacionada com o elevado nível de absentismo escolar destes alunos. De forma 

a promover a assiduidade foi organizado um projeto ao longo dos 4 anos do ensino básico. Nesse 

sentido, foram contactadas comunidades ciganas, sendo que os pais de 30 crianças 

concordaram em participar. Estas foram distribuídas aleatoriamente entre os grupos 

experimental e de controlo. A intervenção consistiu em acordar, todos os dias, durante 4 anos, 

as crianças em idade escolar. 

De forma a avaliar a eficácia do programa, foi recolhida informação relativamente ao 

absentismo escolar, comportamento em sala de aula, nota de matemática e progressão escolar 

de cada participante. Os resultados indicam a eficácia do programa na promoção do 

envolvimento comportamental e do sucesso académico.  

O presente estudo sugere que é possível desenvolver programas que, respeitando os valores 

culturais desta comunidade, reduzam o abandono e o absentismo escolares, e 

consequentemente, promovem o envolvimento do aluno e o seu sucesso académico. 

 

 

 

 

 

 

 



Sexta, 17 de Junho de 2016 

 

19 
 

Sala 303 

Piso 3  

11h30-13h00 

Experiência parental na promoção de autonomia com crianças com Paralisia Cerebral: Estilos 

parentais e envolvimento 

 

Armanda Pereira1, Sílvia Lopes1, Tânia Moreira1, Paula Magalhães1, Ana Nunes1, Vera 

Soares1, Andreia Afonso1, Joana Peixoto1, Pryia Kabaria2 & Pedro Rosário1 

 
1Universidade do Minho, Portugal 
2Northeastern University, EUA 

 

A Paralisia Cerebral (PC) congrega um grupo de desordens neuromotoras ou permanentes não-

progressivas provocadas por lesão cerebral nos períodos pré, peri e pós natal. As crianças com 

paralisia cerebral desenvolvem, frequentemente, dificuldades de aprendizagem e problemas 

psicológicos no domínio comportamental e emocional. O envolvimento e estilo parental no 

desenvolvimento e reabilitação da criança com PC têm um impacto crucial na promoção de 

autonomia. Os estilos parentais poderão apresentar características de controlo/restrição e 

dificuldade de aceitação ou de suporte e aceitação.  

O presente estudo tem por objetivo explorar o estilo parental emergente nas rotinas diárias e 

escolares e de que forma se cruza com o nível de envolvimento comportamental, emocional e 

cognitivo reportado pela criança. Participaram 21 crianças portuguesas, com diagnóstico clínico 

de PC, sem comprometimento cognitivo, acompanhadas em centros de paralisia cerebral, assim 

como, 22 familiares/cuidadores destas crianças. As crianças foram avaliadas através de um 

questionário sociodemográfico e questionário de envolvimento. Os pais/cuidadores 

preencheram, também, um questionário sociodemográfico, um questionário de perceção do 

nível de envolvimento da criança e participaram numa entrevista semiestruturada com o 

propósito de explorar a autonomia da criança nas rotinas diárias familiares e escolares.  

Congruente com a literatura, espera-se que os resultados apontem para um estilo parental de 

controlo/restrição e dificuldade de aceitação emergente e que os níveis de envolvimento 

reflitam algum tipo de desadequação para as práticas de promoção de autonomia parental. 
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Sala 303 

Piso 3  

11h30-13h00 

Práticas de monitorização do TPC utilizadas pelos professores de matemática do 3º ciclo do 

EB: Quê e para quê? 

 

Ana Rita Nunes, Jennifer Cunha, Tânia Nunes, Rosa Mourão, Luísa Oliveira, Juliana Martins & 

Pedro Rosário 

 

Universidade do Minho, Portugal 

 

Atualmente os investigadores estão centrados em isolar as variáveis que poderão maximizar os 

benefícios dos trabalhos de casa (TPC), como por exemplo, as práticas de monitorização do TPC 

utilizadas pelo professor (e.g., feedback). No entanto, alguns estudos têm referido que a 

monitorização do TPC por parte do professor diminui ao longo da escolaridade, justificada pela 

maior autonomia dos alunos. Por outro lado, o envolvimento e rendimento dos alunos também 

diminuem ao longo da adolescência, período em que estes passam por outros desafios ao seu 

desenvolvimento. Com o objetivo de analisar as práticas de monitorização de TPC que possam 

estar a influenciar as potencialidades do mesmo, o presente estudo explorou as perspetivas de 

47 professores do 3º ciclo do Ensino Básico acerca: i) das suas práticas, ii) das razões subjacentes 

à escolha das práticas utilizadas e iii) de fatores que influenciam o processo de monitorização 

do TPC. Os dados foram recolhidos através de seis grupos focais e analisados através da análise 

temática. Observações de sala de aula foram efetuadas para efeitos de triangulação. Os 

resultados indicam que os professores combinam diferentes estratégias de monitorização, 

embora algumas sejam desprovidas de uma razão específica. Para além disso, os professores 

enunciaram alguns obstáculos que dificultam a implementação e eficácia das suas práticas (e.g., 

alunos não fazem ou copiam o TPC, não se envolvem na correção). Estes resultados indicam que 

existem alguns aspetos do processo de monitorização do TPC que podem ser melhorados de 

forma a aumentar os seus benefícios para os alunos. 
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Sala 303 

Piso 3  

11h30-13h00 

Procrastinação académica: Perspetivas dos adolescentes de escolas de Moçambique 

 

Celso Fulano, Jennifer Cunha, Abílio Lourenço, Sara Martins, Isabel Vieira & Pedro Rosário 

 

Universidade do Minho, Portugal 

 

A procrastinação académica é definida como o adiamento sucessivo das tarefas académicas. 

Estudos indicam que este tipo de comportamento está associado a baixo rendimento académico 

que, por sua vez, está associado a vida social e emocional mais pobre, escassos recursos 

económicos e empregos menos promissores, um problema que Moçambique enfrenta. Segundo 

a literatura, os alunos de todos os níveis de ensino procrastinam quando adiam o estudo, no 

entanto grande parte das investigações tem sido efetuada com estudantes do ensino superior, 

havendo necessidade de explorar os comportamentos de procrastinação de adolescentes. No 

sentido de responder às necessidades sociais e de colmatar as lacunas na investigação, o 

presente estudo explorou as perspetivas de adolescentes Moçambicanos (N = 24) sobre a 

procrastinação no domínio da matemática assente em três aspetos chave: i) razões; ii) tarefas 

em que procrastinam e iii) consequências percebidas. Foram também exploradas as perspetivas 

dos seus professores (N = 8) em relação ao seu papel na redução da procrastinação dos seus 

alunos. Os dados foram recolhidos por meio de entrevista e analisados através da análise 

temática. Os resultados indicam que os alunos procrastinam com maior frequência no TPC, 

devido às suas dificuldades. Para além disso, os alunos referiram que o seu comportamento é 

prejudicial, sendo o principal fator das notas baixas. Os resultados indicam ainda que algumas 

das estratégias que os professores utilizam com o objetivo de diminuir a procrastinação têm o 

efeito contrário. Urge promover estratégias de autorregulação dos alunos e ações de formação 

para professores sobre a temática. 
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Sala 306 

Piso 3  

11h30-13h00 

As provas externas do 1º ciclo do Ensino Básico e os rankings das escolas, para além nos 

números – Resultados, representações e impactos percecionados 

 

Ana Costa & Afonso Vigário 

Universidade Católica do Porto, Portugal 

 

Este texto dá conta de um projeto de investigação em curso em cinco escolas de dois concelhos 

do Vale do Ave, no âmbito do Doutoramento em Ciências de Educação da Universidade Católica 

do Porto, sobre os efeitos que produzem as provas externas estandardizadas do 1º ciclo do 

ensino básico (PEE) e os rankings das escolas nos processos de ensino e de aprendizagem, nas 

perceções e nas representações dos atores sobre estes processos e sobre o desenvolvimento 

profissional e organizacional. 

Está organizado em três partes: fundamentação teórica, método, resultados preliminares e 

conclusões. A primeira pretende contextualizar a emergência das PEE e dos rankings das escolas 

e refletir sobre os efeitos que os mesmos produzem nas perceções dos atores sobre o processo 

de ensino / aprendizagem, convocando para o efeito quadros concetuais, teóricos e normativos. 

Na segunda parte, é feita uma breve apresentação das questões de partida, do design 

metodológico (quali/quanti) da investigação, que constitui um estudo de tipo naturalista ainda 

em desenvolvimento. Finalmente, são retomadas as questões de investigação para apresentar 

as conclusões deste trabalho e levantadas questões que se pretende vir a esclarecer, ainda no 

decurso deste trabalho. 
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Sala 306 

Piso 3  

11h30-13h00 

A implementação das Metas Curriculares de Português (de 2012): Das reações dos professores 

aos efeitos para os alunos 

 

Maria Paula Oliveira1, & António Silva2 

1Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo – Porto, Portugal 
2CIED, Universidade do Minho, Portugal 

 

A implementação das Metas Curriculares de Português (MCP) de 2012 constituiu uma das 

últimas grandes alterações ao nível dos textos reguladores de Português no Ensino Básico, a que 

se seguiu, entretanto, a introdução do Programa e Metas Curriculares de Português de 2015. 

Numa investigação recente, procurou-se estudar o impacto da sua implementação e os efeitos 

da sua obrigatoriedade a partir do ano letivo de 2013/2014, no 5º e no 7º Anos, na disciplina de 

Português.  

Assim, o estudo em causa, que aqui pretendemos parcelarmente divulgar, teve por objetivo 

procurar perceber, através da aplicação de um questionário a professores de Português do 

Ensino Básico, de que forma as MCP foram por eles assumidas; que novas metodologias ou 

estratégias foram introduzidas ao nível do ensino da língua materna, em consequência das MCP; 

e qual o contributo percebido das MCP para um melhor desempenho escolar dos alunos no 

Ensino Básico. 

Partindo da análise de conteúdo dos textos das entrevistas e seguindo sete dimensões de 

análise, foram desenhadas oito categorias emergentes, que permitiram retirar ilações sobre as 

perceções e as visões destes professores no que toca às MCP. 

Deste modo, os resultados obtidos evidenciaram, entre outras questões, que não se terão 

verificado alterações significativas nas metodologias adotadas pelos professores, nem na sua 

visão acerca da Escola, não sendo, pois, as MCP, por si só, totalmente decisivas para melhorar, 

a curto prazo, os resultados escolares dos alunos. 
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Sala 306 

Piso 3  

11h30-13h00 

Ensino e avaliação de leitura de literatura: Estudo das provas escritas de Português do 12º ano 

(2013-2015) 

 

Maria Costa1 & António Carvalho da Silva2 

1 Escola Secundária de Rio Tinto, Portugal  
2 CIED, Universidade do Minho, Portugal 

 

Uma das funções primordiais da Escola e da disciplina de Português é formar leitores autónomos 

e permanentes, capazes de desenvolver uma leitura crítica dos textos e do mundo. A leitura de 

textos literários, reconhecida como direito de todos os indivíduos, poderá, se mediada por um 

ensino ‘adequado’, proporcionar um importante contributo para esse processo. 

Noutra perspetiva, pede-se à instituição escolar que afira, pela avaliação interna, as 

aprendizagens construídas pelos discentes nos vários domínios do Português. No 12º ano, a 

avaliação externa realiza a certificação dessas aprendizagens. 

Considerando a atualidade desta problemática e pretendendo compreender as práticas oficiais 

de avaliação externa em língua materna no Ensino Secundário, cuja operacionalização tem 

suscitado polémica (Público online, 15/07/2015), pareceu-nos pertinente realizar um estudo das 

provas do 12º ano aplicadas de 2013 a 2015. Nesse sentido, elegeu-se como núcleo de 

investigação a avaliação dos conhecimentos no domínio da leitura de literatura, cingindo-se esta 

análise à secção do exame consagrada à leitura literária e apoiando-se num quadro de 

dimensões, como a “Caracterização dos objetos de leitura” selecionados, as “Estruturas textuais 

sobre as quais incidem as questões” ou as “Operações de leitura” do aluno. 

Os dados colhidos sugerem que, no exame de Português, se privilegia a avaliação de 

competências de leitura de textos literários de autores canónicos, como Saramago, Pessoa e 

Sophia, sendo tais textos predominantemente narrativos e poéticos. Os itens dos questionários 

(de resposta curta) incidem apenas nas estruturas textuais do nível semântico-pragmático e são 

requeridas operações mentais como a Inferência, a Justificação e a Identificação.  
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Piso 3  

11h30-13h00 

Number knowledge and error types of elementary Portuguese students 

 

Silvana Watson, João A. Lopes, Célia Oliveira, Catarina Jesus & Sharon Judge 

Universidade do Minho, Portugal 

 

In the present study we examined number knowledge skills of 697 Portuguese elementary 

students from first to fourth grade. Students completed three number knowledge tasks: 1) 

translating numbers into words, 2) symbolic magnitude (i.e., number comparison), and 3) 

decomposing numbers. Results showed that there were significant differences among grades 

and that the prerequisite linguistic error type (i.e., pre linguistic rules or principles of the cardinal 

number system), particularly in the magnitude tasks, significantly contributed to students’ 

performance on number knowledge tasks. This suggests that the linguistic knowledge of the 

number system is foundational for the upcoming mathematical knowledge and must therefore 

be carefully consider in mathematics instruction. 
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Sala 306 

Piso 3  

11h30-13h00 

A avaliação da leitura nos exames nacionais de Português de 2015: textos (literários), 

operações (meta)linguísticas e modos de ler 

 

António Silva 

CIED, Universidade do Minho, Portugal 

 

A avaliação externa (particularmente os exames nacionais) sempre constituiu tema de 

discussões e de críticas várias, sendo questionada ao nível da sua oportunidade, dos seus fins e 

até dos resultados. Recentemente, o assunto voltou à ordem do dia, com a suspensão das Provas 

Finais do Ensino Básico (no 4º e no 6º Anos). 

Na verdade, as avaliações sumativa e aferida permitem ao Ministério da Educação regular o 

sistema de ensino e exercer formas de controlo sobre professores e alunos, acabando mesmo 

por orientar o currículo das disciplinas que são objeto de avaliação, como é o caso do Português 

e do domínio da Leitura (literária). 

Depois de outros estudos sobre exames de Português, esta proposta tem por objetivo analisar 

como, nas provas de exame de Português, é avaliada a leitura. Assim, selecionando como objeto 

os enunciados dos exames de 2015 (as provas do 4º, 6º, 9º e 12º Anos), este trabalho analisará, 

em particular, os tipos de texto escolhidos e as secções das provas relativas às questões de 

compreensão textual. 

Partindo da análise de conteúdo dos enunciados das questões, desenvolveram-se três 

dimensões analíticas, que permitiram obter resultados sobre a presença e a interpretação de 

textos (literários), sobre as operações linguísticas subjacentes às questões (de reconhecimento 

ou explicitação de conteúdos) e sobre os modos de ler aqueles textos – centrados na 

compreensão ou na interpretação. 

Conclui-se, assim, desta análise, que a avaliação externa da leitura (literária) está mais vinculada 

à compreensão global dos textos do que à interpretação específica, feita pelos alunos avaliados. 
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O sucesso escolar dos alunos de etnia cigana: Desafios emergentes 

 

Maria da Conceição Tomé, Anabela Carvalho, Dinis Saraiva, José Sousa, António Domingues, 

& Maria Fernanda Oliveira 

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Viseu, Portugal 

 

As escolas portuguesas que servem comunidades ciganas debatem-se com um elevado 

absentismo e abandono escolar precoce. A Estratégia Nacional para a Integração das 

Comunidades Ciganas (2013-2020) tem como prioridades na área da educação aumentar os 

índices de escolarização, garantindo que todas as crianças ciganas completem a escolaridade 

obrigatória, e mobilizar a escola, enquanto organização, para o sucesso dos alunos ciganos e 

para a assunção da sua diversidade cultural. 

Nesta comunicação, apresentaremos dois projetos que promovem o sucesso escolar e a inclusão 

dos alunos ciganos, em implementação no Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Viseu: 

o projeto Ser+ cidadão, apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares, no âmbito da candidatura 

Ideias com Mérito - 2015; e o projeto A Escola e a Diversidade Cultural, em parceria com a 

Câmara Municipal de Viseu, no contexto do programa ViseuEduca. Este último projeto tem 

como objetivos fundamentais promover a integração social e combater o absentismo e o 

abandono escolar da população de etnia cigana que integra os Jardins de Infância e as Escolas 

do Ensino Básico do Agrupamento Infante D. Henrique. O projeto Ser+ cidadão assenta em dois 

eixos centrais: a promoção das literacias e do sucesso escolar dos alunos ciganos da Escola Básica 

D. Luís de Loureiro (jovens entre os 10 e os 17 anos e adultos) e a implementação de atividades 

no âmbito da educação intercultural para toda a comunidade educativa, na tentativa de 

desconstruir preconceitos e manifestações ciganofóbicas. 
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 Word reading fluency in Brazilian Portuguese 

 

Giuliana Ramires & Jane Correa 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

 

Text reading fluency has been hypothesized as comprising word-level reading skills and higher 

order reading skills. If children have to use too much of their cognitive resources to read the 

words in text, they have little remaining for text comprehension. Improvements in word-reading 

accuracy have been easier to obtain than improvements in reading fluency. Thus we aimed to 

examine the contribution of different linguistic-cognitive skills for word reading fluency in 

Brazilian Portuguese, a relatively shallow orthography. Eighteen third graders (8- 9 years) were 

presented with the following tasks: word and pseudoword reading fluency, phonological 

awareness, rapid automatized naming, word and pseudoword repetition, letter and syllable 

recognition, sublexical reading fluency, derivational morphology, flexional morphology. 

Children´s verbal ability, vocabulary, attention and working memory skills were also assessed. 

Children´s performance on word reading fluency (accuracy and speed) correlated significantly 

with verbal ability. Word reading accuracy correlated significantly with syllable and phoneme 

tasks, vocabulary and pseudoword accuracy. Reading speed words per minute correlated 

significantly with pseudoword reading speed and rapid automatized naming (letters and 

numbers). In spite of the fact that word reading fluency in Brazilian Portuguese correlated 

significantly with verbal ability, each of its components were associated with sets of different 

skills. Word reading accuracy is related to phonological analysis and lexical extension. On the 

other hand, word reading speed is associated with automatized and processing speed skills. 

These results may have important implications for educational programs and clinical 

intervention to develop reading fluency. (CAPES, FAPERJ, CNPq). 
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Crescimento, desenvolvimento coordenativo e cognitivo de crianças Vouzelenses. Um 

estudo longitudinal-misto 

Ana Reyes1, Maria Olga Vasconcelos1, Go Tani 2, Raquel de Chaves3 & José Maia1 

1Faculdade de Desporto, Porto, Portugal 

2Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 
3Universidade Tecnológica Federal do Pananmá, Curitiba, Brasil 

 

O Projeto Vouzela Ativo tem uma década de existência. A última fase (Ativo III) está centrada na 
interpretação da dinâmica relacional do crescimento físico, desempenho motor e cognitivo 
desde o ensino pré-primário até ao final do 1º ciclo do ensino básico. Os propósitos deste 
trabalho são: apresentar as grandes linhas do projeto, a sua estrutura metodológica, os desafios 
de análise estatística, alguns dos resultados do baseline. 
Crianças do Conselho de Vouzela (n≈400), dos 4 aos 10 anos de idade, participam do projeto. A 
estrutura longitudinal-mista implica avaliações anuais de 2014 a 2016. Abrange informação do 
crescimento físico, coordenação motora, aptidão física, atividade física, desempenho cognitivo 
(académico, inteligência e leitura), preferência lateral e informação gestacional, 
comportamento alimentar, indicadores da síndrome metabólica, estatuto socioeconómico, 
espaços escolares, vizinhança e ambiente familiar. 
Os resultados serão apresentados em função da idade e coorte das variáveis mais importantes 
relacionadas com a temática do evento, mormente as que se referem à ligação entre 
desempenho coordenativo e desempenho académico. 
As conclusões situam-se em diferentes domínios: (1) na compreensão mais extensa do 
desenvolvimento da criança, sobretudo no contributo para uma maior eficiência do processo 
educativo através do qual se pretende interferir, também, no plano da promoção de estilos de 
vida saudáveis desde muito cedo; (2) na relação mais ampla e esclarecida dos papéis da escola 
e da família bem como dos responsáveis das políticas educativas locais. 
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Invented spelling the effect of two interventions programmes 

 

Ana Cristina Silva1 & Tiago Almeida2 

1 ISPA-IU, Portugal 
2 Escola Superior de Educação de Lisboa, Portugal 

 

Alves Martins et al. (2014) and Ouellette et. al. (2013) reported 2 types of interventions showing 

progress on invented spellings and on early reading skills. Both interventions followed 

Vygotsky’s ZPD instructions, but feedback related to initial spelling attempts and questioning 

about what is spelled were only provided to the child on Alves Martins et al.´s (2014) study. We 

worked with 60 five-year-old Portuguese children. Their intelligence, knowledge of letters and 

phonological abilities were controlled. They were evaluated in a pre and a post-test in which 

they were asked to write and read a set of words. Between the 2 tests the 2 experimental groups 

participated in a 5-week invented spelling programme. One of the Experimental Groups 

followed Alves Martins et al. (2014) approach and the other Ouellette et al. (2013) one. Results 

showed that children trained under Alves Martins el al.’s (2014) approach, progressed more on 

quality of invented spellings and on early reading skill. 
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Leitura e usabilidade pedagógica dos textos bimodais dos problemas de matemática 

 

Adriana Baptista1, Celda Choupina2, Deolinda Correia3, Manuela Carrusca4 & Gil Maia5 

1 Escola Superior de Educação, PP, CLUL, Portugal 
2 Escola Superior de Educação, PP, CLUP, CLUL, Portugal 
3 Agrupamento de Escolas Mestre de Avis, CLUL, Portugal 
4 Agrupamento de Escolas Conde de Ourém 
5 CLUL, Portugal 

 

Nenhuma das situações de bimodalidade, nos textos bimodais dos problemas de matemática 

(instância verbal e pictural) no 1º CEB, está controlada em termos de usabilidade pedagógica.  

Poucos estudos se ocupam das implicações da articulação das competências de matemáticas 

com as de leitura de textos bimodais. Algumas investigações abordam o impacto de múltiplos 

sistemas semióticos na formulação de problemas no desempenho dos sujeitos, mas os seus 

resultados não são consistentes. 

Para este estudo, elaboraram-se 2 baterias de testes, com metodologias off-line (resolução com 

papel e lápis) e on-line (com monitorização eye-tracking na leitura), para alunos do 4º ano de 

EB. Na bateria de resolução com papel e lápis construíram-se 12 problemas para testar 3 

variáveis independentes: a variável 1, monomodal vs bimodal que inclui as condições 

monomodal, bimodal tipo1 e tipo 2 (imagens com funções decorativa e organizativa); a variável 

2: texto com contexto breve vs. texto com contexto longo (manipulação da extensão do texto 

por introdução de informação irrelevante para a resolução do problema) e a variável 3: texto 

simples vs. texto complexo (manipulação da complexidade sintática, inversões, estruturas de 

correferência e de subordinação). Recorreu-se a um design intrassujeito, com todos os sujeitos 

testados em todas as condições. 

Nesta comunicação apresentaremos os resultados da bateria em papel e lápis relativos a 

velocidade de leitura, resolução e sucesso. 

A partir dos resultados obtidos discutir-se-ão os fatores verbais e visuais de sobrecarga cognitiva 

na leitura e processamento de problemas de matemática com textos bimodais mistos, expressa 

em média de tempos totais de resolução do problema e nos índices de sucesso. 
Nota: estudo financiado pela FCG, EXPL/MHC-LIN/2035/2013. 
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Espaço Casulo – A pedagogical action project for the improvement of reading learning in Key 

Stage One children 

 

Sylvie Baltazar1 & António Lopes2  

1 EB1/JI nº 1 Dr. Alberto Iria, Olhão, Portugal 
2 Universidade do Algarve, Portugal 

 

This paper presents a study conducted at a Key Stage One school on a teaching assistance project 

called Espaço Casulo with second grades with reading difficulties. The main goal of this study is 

to determine the efficiency of the implementation of the project, namely in terms of the 

development of the reading skills achieved by students with reading disabilities at the end of 

Year 1. From the methodological point of view, this study is based on a quantitative approach. 

A group of 10 children, currently in Year 3 and who had attended the Espaço Casulo in the 

previous year, was analyzed. For comparison purposes we resorted to a control group, equally 

formed by 10 children who did not attend the teaching assistance project. Two tests, one for 

reading comprehension (CL) and another for fluency (F), were applied to both groups and a 

comparative analysis of the results was carried out. The main purpose of this study was to check 

if the Espaço Casulo attendees were able to acquire similar CL and F skills as the students that 

were not subjected to that kind of pedagogical differentiation. This study will be completed on 

May 2016, and therefore, discussing or presenting the results would be premature at this 

moment. This study is being conducted as a part of the final report of Supervised Teaching 

Practice for the Master's degree in Basic Education Teaching (1st and 2nd cycle) at the School of 

Education and Communication, University of Algarve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 404 

Piso 4  



Sexta, 17 de Junho de 2016 

 

33 
 

11h30-13h00 

Compreensão leitora e consciência textual nos anos iniciais: um estudo com apoio em 

tecnologia 

 

Patrícia Valente 

Universidade de São Paulo, Brasil 

 

A comunicação aqui proposta está baseada em pesquisa realizada no “Núcleo de Pesquisa em 

Cognição, Cultura, Linguagens e Interfaces: ciência, arte e tecnologia – NUCCLI“ da Faculdade de 

Letras da PUCRS, fundamentada na Psicolinguística, no que se refere à compreensão leitora e à 

consciência textual. Essa pesquisa, por sua vez, tem pontos convergentes teóricos e 

metodológicos com trabalhos das autoras. Sua origem está no contexto de dificuldades do 

ensino e do aprendizado da leitura, evidenciadas nos dados coletados por meio de provas 

oficiais, apontando a importância de a universidade voltar-se para a escola, de modo a conhecer 

precisamente a situação e contribuir para a superação dos problemas linguístico-pedagógicos 

ali presentes. A pesquisa a ser relatada teve como objetivo verificar em que medida oficinas com 

materiais em perspectiva psicolinguística e com suporte tecnológico contribuem para o 

desenvolvimento da compreensão leitora e da consciência textual de alunos de 4º/5º anos do 

Ensino Fundamental. Delineada em perspectiva integradora – ensino, pesquisa e extensão; 

Universidade e comunidade escolar; Psicolinguística e interfaces; ciência e tecnologia ; e teoria 

e prática – envolveu: geração e aplicação de materiais virtuais de ensino da leitura; preparação 

dos professores; desenvolvimento de oficinas com as crianças, utilizando os materiais 

elaborados; elaboração e aplicação de testes de compreensão leitora e consciência textual nos 

alunos; análise dos dados; e socialização dos processos desenvolvidos e dos resultados obtidos. 

Os dados indicaram crescimento dos alunos na relação pré/pós-teste e satisfação dos 

participantes, conduzindo à conclusão de que os materiais tecnológicos elaborados e utilizados 

em oficinas contribuem para o desenvolvimento da compreensão leitora e da consciência 

textual do grupo investigado. 
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Implicações dos conhecimentos morfológicos (derivacional e flexional) na compreensão 

leitora de escolares brasileiros  

 

Magaly Minatel & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil 

 

Este estudo investigou o desenvolvimento das habilidades morfológicas e o impacto delas na 

compreensão leitora. Participaram do estudo 90 escolares de três turmas do ensino 

fundamental 3º, 4º e 5º anos de Curitiba (Paraná - Brasil). Aplicaram-se três tipos de tarefas: 

duas de vocabulário - o subteste de vocabulário do WISC-IV e uma tarefa de definição de 

palavras afixadas (Migot, 2013); quatro tarefas para a avaliação de habilidades morfológicas 

(flexional e derivacional), sendo duas delas de analogia no nível lexical e outras duas que 

trabalharam com derivação, decomposição e flexão em contexto; e duas tarefas de 

compreensão leitora – a primeira padronizada (PROCOMLE, 2014) e a segunda que avaliou a 

compreensão de elementos mórficos (flexionais e derivacionais) presentes em uma fábula. No 

3º ano não se verificou relações significativas entre o desempenho nas tarefas. Identificaram-

se, no 4º ano e no 5º ano, relações significativas entre os desempenhos nas tarefas de 

morfologia derivacional e flexional (nível lexical e em contexto) e nas de compreensão leitora. 

Concomitante ao aumento da escolaridade verificou-se a ampliação do repertório verbal 

(relações léxico-semânticas) e maior domínio das estruturas morfossintáticas. Estes resultados 

apoiam uma perspectiva gerativa ao mostrar entre os alunos dos diferentes anos investigados 

uma crescente capacidade de compreender palavras afixadas complexas. Conclui-se que as 

habilidades morfológicas têm um papel importante na compreensão leitora e que auxiliar os 

alunos a buscar o entendimento das palavras e dos textos analisando a raiz e os afixos das 

palavras é uma estratégia fértil no ensino da compreensão, o que por sua vez promove o 

desenvolvimento do conhecimento da língua. 
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Inventário de Exploração de Carreira na Infância: Invariância Fatorial para o Desempenho na 

Língua Materna 

 

Íris M. Oliveira1, Maria do Céu Taveira2 & Erik J. Porfeli3 

1Centro de Investigação em Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 
2Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 
3Northeast Ohio Medical University, EUA 

 

A avaliação da exploração de carreira a partir dos 10 anos tem recorrido a medidas de 

autorrelato, assumindo, sem evidência empírica, que as crianças compreendem os itens. Este 

estudo testa a invariância fatorial do Inventário de Exploração de Carreira na Infância (IECI) para 

raparigas e rapazes com diferentes desempenhos na língua materna. Administrou-se o IECI a 

429 crianças (Midade=10.23, DP=.50) quatro vezes no 2º ciclo. Adotaram-se classificações de 

Português como indicadores de desempenho na língua materna insuficiente/suficiente ou 

bom/muito bom. Os resultados de análises confirmatórias multigrupo sugeriram invariância 

configural e métrica para ambos os sexos e níveis de desempenho, em cada momento. Este 

estudo sugere a aplicabilidade do IECI para crianças com diferentes desempenhos na língua 

materna, no 2º ciclo. Estudos futuros poderão identificar a idade a partir da qual é adequado 

usar medidas de autorrelato e testar o impacto da compreensão da leitura na sua validade. 
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Parental beliefs about reading and writing and its relation to emergent literacy 

 

Joana Cruz1,2, Joana Oliveira2 & Ana Meireles2 

1 Câmara Municipal de Matosinhos, Portugal  
2 Universidade Lusíada Norte (Porto), Portugal 

 

Parental beliefs of their role in children’s literacy development and the importance they attach 

to the contact with reading and writing before elementary school seem to be relevant for the 

understanding family literacy construct and its relation to the emergent literacy.  

This study aims to characterize and analyze the relationships between parental beliefs about 

their children’s learning of reading and writing and the performance of children in emergent 

literacy tasks. The sample included 196 dyads of parents and preschool children. Children were 

assessed within the procedures of the project "A Ler Vamos..." and parents completed a 

questionnaire about their involvement in emergent literacy development. Descriptive and 

correlational analyzes suggests the relevance of parental beliefs in promoting emergent literacy 

skills, namely related to phonemic awareness and writing conceptualization. The results enable 

different intervention strategies for emergent and family literacy. 
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A (Des)construção dos contos de fadas na literatura contemporânea 

 

Carla Guerreiro, Lídia Machado dos Santos, & Manuel Castanheira 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 

Pesquisa bibliográfica e qualitativa que expõe a problematização dos estereótipos existentes na 

literatura clássica para a infância. Como metodologia foram utilizadas sessões de leitura com 

base num corpus textual e uma análise de elementos textuais e icónicos e sua interpretação 

pelas crianças, mostrando como compreenderam as personagens e as histórias, criando um 

olhar alternativo. A seleção dos livros foi realizada a partir das suas temáticas, por contraposição 

aos clássicos, e direcionada para crianças entre os três e os cinco anos. Objetivos: conhecer como 

as crianças da Educação Pré-escolar percebem as diferenças socioculturais e as mensagens das 

histórias veiculadas pela literatura contemporânea. Questões: Que conceitos constrói a criança 

sobre as personagens das histórias lidas? Como interpreta essas personagens? Os resultados 

indicam que os educadores(as) percebem a importância da inclusão de diferentes pontos de 

vista dentro do universo da criança.  
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Promoção da literacia emergente à luz do modelo Response to Intervention (RTI) 

 

Marco Martins Bento1, Ana Paula Silva2, Diana Alves1 & Orlanda Cruz1 

1 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal 
2 Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Portugal 

 

No ano letivo 2015/2016 iniciou-se um projeto-piloto de promoção de competências de literacia 

emergente no ensino pré-escolar e 1º ano do EB, no agrupamento de escolas Leonardo Coimbra, 

no Porto, desenvolvido por uma equipa multidisciplinar de psicólogos e docentes. 

A estruturação do programa de intervenção, usando uma metodologia de investigação-ação, 

baseou-se no modelo Response to Intervention. 

Foram identificadas as crianças com défices na literacia emergente e, em conformidade com as 

necessidades, desenvolveu-se uma intervenção multinível, implementando estratégias 

baseadas na evidência, monitorizando a progressão e capacitando os diferentes agentes 

educativos para replicarem as metodologias eficazes.  

Vários estudos demonstram a eficácia deste modelo, nomeadamente, na melhoria dos níveis de 

fluência e velocidade de leitura, e na diminuição de alunos a beneficiar de ensino especial. 

Para a avaliação inicial, realizada nas crianças com 4 e 5 anos, utilizou-se uma prova de 

vocabulário e consciência fonológica, adaptadas para o efeito. 

Os resultados revelaram dificuldades na segmentação de palavras em frases, segmentação 

silábica em pseudopalavras, na rima, na supressão silábica inicial e final, bem como vocabulário 

pouco diversificado. No 1º ano do EB foi avaliada a fluência de leitura (velocidade, precisão, 

prosódia). 

Foram implementadas junto das crianças atividades de exploração guiada de histórias, reconto, 

treino de discriminação auditiva, vocabulário, consciência fonológica, nomeadamente, 

consciência e segmentação silábicas, rima, supressão silábica inicial e final, manipulação silábica 

e consciência fonémica. Foram elaborados materiais de apoio, grelhas de registo de evolução, 

prestada consultoria e supervisão, e realizadas reuniões de reflexão e tomada de decisão. 

Os resultados, ainda preliminares, evidenciam uma melhoria do desempenho das crianças nos 

domínios intervencionados e salientam a importância de repensar as atuais práticas 

pedagógicas. 
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Promover competências linguísticas em alunos do pré-escolar: Programa de intervenção 

“Aprender com o Orelhas!” 

 

Andreia Barbosa & Ângela Sá Azevedo 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Católica de Braga, Portugal 

 

Várias investigações mostram a consciência fonológica como um fator significativo no sucesso 

da aprendizagem da leitura e da escrita no 1º Ciclo. O programa que apresentamos reforça a 

importância do desenvolvimento da consciência linguística no nível pré-escolar, com maior 

incidência na consciência fonológica. 

Este programa “Aprender com o Orelhas!” é composto por um elevado número de atividades 

que são aplicadas ao longo das 10 sessões de intervenção, sendo complementado com 

atividades para pais. 

Participaram no estudo piloto deste programa 25 crianças. Os resultados revelaram a sua 

eficácia tendo-se verificado ganhos nas suas competências linguísticas, quer ao nível do 

conhecimento lexical, quer ao nível do conhecimento morfo sintático, memória auditiva e 

reflexão sobre a língua. 
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Programa de intervenção no pré-escolar 

 

Cristina Garrido1, Ana Filipa Silva1, Marta Sá1,4, Maria José Mata1, Ana Rita Silva5, Bruno Dias5, 

Diana Meira5, Ana Paula Vale5 & Ana Sucena1,2,3 

1 CIIL - Câmara Municipal do Porto, instituto Politécnico do Porto, Ministério da Educação, 

Portugal 
2 IPP- Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
3 CIEC-Universidade do Minho, Portugal 
4 Universidade de Aveiro, Portugal 
5 Unidade de Dislexia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal 

 

Este programa tem como principal objetivo a promoção do desenvolvimento da linguagem, 

particularmente nos seus aspetos relacionados com a aprendizagem da leitura e, por essa via, a 

promoção do sucesso escolar, através da prevenção e também da intervenção precoce nos casos 

de risco de prováveis dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita.  

Selecionámos escolas públicas dos distritos do Porto e Vila Real e iniciámos a intervenção em 

contexto pré-escolar com toda a turma e o educador, na sala de aula no ano letivo 2015/2016. 

O programa tem aproximadamente a duração de 24 semanas, sendo o foco de atuação dividido 

em duas grandes áreas: o desenvolvimento da linguagem e a promoção de consciência 

fonológica. O programa está organizado em fichas de sessão e fichas de atividade As fichas de 

sessão e de atividade, após modelagem realizada pela equipa com a turma, são cedidas ao 

educador de infância. Antes e depois do período de intervenção, as crianças são avaliadas de 

modo a verificar a eficácia da intervenção e a monitorizar o progresso das crianças.  

Este projeto assenta na perspetiva de que a intervenção realizada em idade pré-escolar, 

estruturada e sistematizada com base em evidências empíricas, permite atuar precocemente 

em casos de risco de insucesso ulterior, o que é decisivo para evitar danos agravados uma vez 

que as dificuldades precoces são fortemente preditivas de dificuldades acrescidas mais tarde. 

Além disso, pretende-se ainda contribuir para a construção de conhecimento científico em torno 

da aprendizagem da leitura e dificuldades associadas. 
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Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem no Pré-escolar com o TL-ALPE 

 

Cristina Garrido1, Ana Filipa Silva1, Marta Sá1,4, Ana Rita Silva5, Bruno Dias5, Diana Meira5, Ana 

Paula Vale5, Ana Sucena1,2,3, & Marisa Lousada4 

 
1 CIIL - Câmara Municipal do Porto, instituto Politécnico do Porto, Ministério da Educação, 

Portugal 
2 IPP- Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
3 CIEC-Universidade do Minho, Portugal 
4 Universidade de Aveiro, Portugal 
5 Unidade de Dislexia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal 

 

Nesta comunicação são apresentados os dados da avaliação de 94 crianças a frequentar o último 

ano da educação pré-escolar. Esta avaliação foi efetuada com recurso ao Teste de Linguagem - 

Avaliação de Linguagem Pré-Escolar (TL-ALPE), que avalia competências de compreensão 

auditiva e de expressão verbal oral respetivamente nas componentes da Expressão Verbal Oral 

e da Compreensão Auditiva. Nesta avaliação foram avaliadas 94 crianças com 5 anos a 

frequentar o último ano do pré-escolar. Todas as crianças frequentavam escolas públicas em 

meio urbano e o outro em meio rural. As crianças de meio urbano frequentavam dois 

agrupamentos, um dos quais preenchia os requisitos para ser considerado Território Educativo 

de Intervenção Prioritária (TEIP). Os principais objetivos são analisar a influência das variáveis 

sociodemográficas no desenvolvimento das competências morfossintáticas e semânticas em 

crianças com 5 anos de idade. 

Salientamos dois resultados do presente estudo: (i) a média da expressão e compreensão 

verbais foi inferior no agrupamento TEIP, (ii) para todas as crianças os resultados da 

compreensão são superiores aos resultados da expressão, sendo a disparidade mais acentuada 

no agrupamento economicamente desfavorecido (iii) e ausência de diferença entre os 

resultados das crianças provenientes de meio rural e meio urbano. Estes resultados são 

ilustrativos da relação entre família em situação de carência económica e a incidência de défices 

ao nível da linguagem, bem como alertam para um possível efeito de risco acrescido para as 

competências de expressão entre as crianças com dificuldades económicas.  
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As contribuições da consciência fonológica e da linguagem oral na aprendizagem da leitura e 

da escrita no 1º e 2º ano de escolaridade 

 

Sónia Lopes1, Marta Almeida2, Joana Cruz2,3, & Diana Alves1 

1 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal 
2 Câmara Municipal de Matosinhos, Portugal 
3 CIEC, Universidade do Minho, Portugal 

 

Na entrada para o 1º ciclo do Ensino Básico são vários os fatores que condicionam o sucesso na 

aprendizagem formal da leitura e da escrita. A linguagem oral e a consciência fonológica 

constituem fortes preditores desse sucesso. Este estudo longitudinal analisa o papel preditor da 

consciência fonológica e da linguagem oral no desempenho na leitura e da escrita no 1º e 2º ano 

de escolaridade. Participaram neste estudo116 crianças do concelho de Matosinhos, integradas 

no projeto “A ler vamos…”., que realizaram tarefas de análise, classificação e supressão da sílaba 

inicial e tarefas de nomeação e compreensão de estruturas complexas na educação pré-escolar. 

No 1º e 2º anos de escolaridade, as crianças completaram tarefas de reconhecimento de 

palavras e de ditado de palavras, provas que representam a leitura e a escrita, respetivamente. 

Os resultados mostram que as tarefas de classificação e supressão da sílaba inicial são bons 

preditores da leitura e da escrita nos dois primeiros anos de escolaridade. A nomeação mostra-

se um forte preditor da leitura e da escrita no 2º ano de escolaridade, contrariamente à análise 

silábica. A compreensão de estruturas complexas apenas prediz a leitura no 2ºano de 

escolaridade. Os resultados sublinham o carácter preditivo da consciência fonológica e da 

linguagem oral para o sucesso da leitura e da escrita nos dois primeiros anos de escolaridade, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma abordagem promotora da literacia emergente e 

preventiva das dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita. 
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 L.E.R. Cãofiante 

 

Maria José Mackaaij, Rute Travassos & Ana Paiva 

Município de Silves, Portugal 

 

L.E.R. Cãofiante é um projeto de Educação Assistida por Animais, promovido pelo Município de 

Silves, que tem por objectivos motivar para criar hábitos de leitura em alunos de 1º ciclo e apoiar 

crianças com dificuldades na leitura. 

Este projeto inspirou-se no programa READ (EUA) e foi implementado na turma de uma 

professora voluntária, com alunos do 3º e 4º anos, entre 2013 e 2015. Esta intervenção integra 

cães treinados e tranquilos, acompanhados por uma bibliotecária e uma psicóloga. Os cães 

funcionam como um elemento facilitador da relação pedagógica, contribuem para motivar os 

alunos para as tarefas propostas e representam um reforço afetivo e lúdico pelo empenho 

demonstrado. Pode-se constatar com esta intervenção, muito diferente do expectável em 

ambiente escolar, o entusiasmo e interesse dos alunos pelas aprendizagens e actividades 

propostas, contribuindo para criar leitores mais frequentes e melhorar o desempenho individual 

ao nível da leitura. 
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Desenvolvimento de um programa de intervenção na promoção de competências de leitura 

e escrita num aluno do 2º ano de escolaridade com dificuldades na aprendizagem 

 

Sandra Gonçalves, Renata Leite, Patrícia Mota & Maria Cardoso 

Colégio Novo da Maia, Portugal 

 

Será apresentado um programa de intervenção centrado no desenvolvimento de competências 

de leitura e escrita, baseado nos fundamentos do Modelo Ecológico-Sistémico e no modelo de 

dupla via, aplicado a um aluno do 2º ano de escolaridade, com alterações nas funções 

neurolinguísticas e nos processos de leitura/escrita (memória verbal imediata; funções do 

processamento fonológico).  

O aluno foi avaliado antes e após a implementação do programa, ao nível da precisão e da 

fluência em leitura, da fluência verbal, da produção de textos escritos, da correção ortográfica 

e da caracterização socioemocional. Foram realizadas, semanalmente, três sessões individuais 

com o aluno e uma em contexto de sala de aula, com a duração de 60 minutos, perfazendo um 

total de 30 sessões. Ao nível do processamento fonológico, foram desenvolvidas atividades de 

consciência fonémica, silábica e das unidades lexicais. Para o processamento lexical da leitura, 

recorreu-se à aplicação de atividades referentes ao Método das 28 Palavras, que contribui para 

o reconhecimento visual da palavra, mediante a associação de uma imagem ao seu significado. 

Esta intervenção microssistémica centrada no aluno envolveu também a família e os docentes, 

e o recurso a estratégias facilitadoras da comunicação escola-família. 

Desta intervenção resultam progressos significativos na área do processamento fonológico, 

fluência e precisão da leitura, fluência verbal, n produção textual, correção ortográfica e 

também na dimensão socioemocional. O aluno apresentou melhorias na motivação para as 

tarefas de leitura e escrita, maior envolvimento e participação no seu processo de ensino-

aprendizagem, com reflexos ao nível do sucesso escolar. 
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Serviço Integrado de Apoio à Melhoria das Aprendizagens: Uma proposta de avaliação e 

intervenção nas dificuldades de aprendizagem 

 

Marisa Carvalho 

Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira, Portugal 

 

O sucesso académico é hoje entendido como uma variável determinante do percurso de vida 

dos indivíduos. Especificamente, o sucesso na aprendizagem inicial das competências de leitura 

e escrita é amplamente determinante das trajetórias futuras. Por esta razão, as dificuldades na 

leitura e na escrita podem condicionar o percurso escolar do aluno. Desta forma, afigura-se 

fundamental que estas situações sejam alvo de uma sinalização e avaliação adequadas e 

atempadas, com o intuito de se desenvolverem planos de intervenção eficazes. Esta 

comunicação pretende apresentar um projeto integrado de intervenção na área da 

aprendizagem, implementado num agrupamento de escolas do norte de Portugal, através do 

Serviço Integrado de Apoio à Melhoria das Aprendizagens. Através deste serviço pretende-se 

oferecer uma resposta integrada de avaliação e de intervenção nas dificuldades de 

aprendizagem, reconhecendo-se princípios de precocidade, sistematicidade e continuidade, 

bem como valorizando-se um modelo empiricamente sustentado. O serviço é organizado em 

três níveis distintos (universal, indicado e intensivo), aos quais correspondem diferentes formas 

de avaliação e intervenção, reconhecendo a heterogeneidade das dificuldades de aprendizagem 

dos alunos. 
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Programa de Promoção da Fluência em Leitura – PPFL. Dados de um estudo longitudinal 

 
Miguel Borges1 & Fernanda Leopoldina Viana2 

1Agrupamento de Escolas D. Pedro IV, Vila do Conde e CIEC – Universidade do Minho, Portugal 
2Instituto de Educação e CIEC, Universidade do Minho, Portugal 

 

A falta de fluência na leitura oral é frequentemente considerada como caraterística dos maus 

leitores. No entanto, raramente existe intervenção pedagógica para a remediar, nem é 

considerada objetivo do ensino da leitura. Vários autores sugerem estratégias para desenvolver 

a fluência em leitura, dado que existem evidências empíricas que mostram que a mesma se pode 

desenvolver com treino adequado e que o seu incremento tem repercussões em todas as 

habilidades ligadas à leitura. Nesta comunicação será apresentado o Programa de Promoção da 

Fluência em Leitura (PPFL) e os resultados da sua aplicação experimental junto de 155 alunos (8 

turmas) do 2º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas D. Pedro IV, em Vila do Conde. 

O programa é composto por 22 textos (9 narrativos; 9 poéticos; 4 informativos), selecionados a 

partir das listagens disponibilizadas pelo PNL, cuja extensão varia entre 54 e 271 palavras. Foi 

aplicado com frequência diária (respeitando as pausas letivas) durante 104 sessões, com 

duração entre 5 e 15 minutos. O PPFL integra as seguintes estratégias: leituras repetidas, 

leituras-eco, leituras-modelo, leituras coletivas, leituras em grupo, leituras a par e leitura-

exibição. A família foi envolvida com a atividade «ouvintes sortudos». Foi adotada uma 

metodologia experimental com pré e pós teste e grupo experimental (75 alunos) e grupo de 

controlo (80 alunos). Os resultados mostram a existência de diferenças significativas no 

desempenho dos dois grupos, cujos efeitos se mantiveram no final do 3º ano de escolaridade, e 

um aumento da motivação para ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 303 

Piso 3 

15h45-17h00 



Sexta, 17 de Junho de 2016 

 

47 
 

Preditores emocionais e sociais da competência académica no 2º e 3º ano de escolaridade 

 

Maria João Pereira, Orlanda Cruz & Diana Alves 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal 

 

No contexto escolar a criança tem de demonstrar um bom desempenho académico, ajustar-se 

aos pedidos dos professores e relacionar-se com os colegas. A competência académica é um 

constructo multidimensional composto pelas competências, atitudes e comportamentos do 

aluno que contribuem para o seu sucesso académico. O presente estudo pretende: a) analisar 

os preditores emocionais e sociais da competência académica junto de crianças do 2º e 3º ano 

de escolaridade e b) identificar potenciais mediadores sociais da relação entre competência 

emocional e competência académica. Participaram neste estudo 374 crianças entre os 6 e 10 

anos de idade, distribuídas pelos 2º e 3º anos de escolaridade, e 23 professoras. A competência 

emocional foi avaliada através de uma escala de conhecimento emocional aplicada 

individualmente. A competência académica, bem como as habilidades sociais, foram avaliadas 

através de um questionário preenchido pelos professores. A aplicação de um questionário 

sociométrico no contexto da turma permitiu definir o nível de aceitação de cada criança pelos 

pares. Os resultados revelam correlações positivas e significativas entre as medidas de 

competência emocional, social e académica. As habilidades sociais, a aceitação pelos pares e o 

conhecimento emocional predizem a competência académica. O conhecimento emocional 

mantém o efeito direto sobre a competência académica, não se verificando efeitos mediadores 

das habilidades sociais e da aceitação pelos pares. Os resultados serão discutidos num plano 

teórico, potenciando uma maior compreensão dos preditores da competência académica, e 

prático, promovendo uma reflexão sobre a importância dos programas de promoção das 

competências socioemocionais no contexto escolar. 
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Dificuldades de aprendizagem na leitura: trajetórias de (in)sucesso na leitura no 1º ano de 

escolaridade 

 

Helena Azevedo & Iolanda Ribeiro 

Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 

 

O sucesso na aprendizagem inicial da leitura é determinante para as trajetórias posteriores de 

aprendizagem. Os estudos longitudinais mostram que as dificuldades iniciais na leitura são 

preditoras do desempenho escolar subsequente e uma das principais razões das retenções nos 

primeiros anos de escolaridade. Em Portugal, os dados relativos à incidência e às características 

dos alunos com dificuldades na leitura são escassos. 

Tendo por base um questionário dirigido a professores, foram analisados os desempenhos na 

leitura numa amostra de 1806 alunos a frequentar o 1º ano de escolaridade, em três momentos 

ao longo de um ano letivo. Os resultados apontaram para uma elevada percentagem de alunos 

com dificuldades de aprendizagem no final do 1º ano de escolaridade (15,9%). O padrão de 

dificuldades destes alunos era muito heterogéneo. Verificou-se, ainda, uma estabilidade nos 

desempenhos entre os três momentos de avaliação. Nesta comunicação apresentam-se os 

resultados deste estudo e discutem-se as implicações do mesmo para a avaliação e intervenção 

nas dificuldades na aprendizagem da leitura. 
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Avaliação formativa 

 

Rubia Salheb Fonseca 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal 

 

No contexto escolar existem muitas prioridades pedagógicas, para que o êxito no ensino 

aprendizagem aconteça, e uma das grandes prioridades é a avaliação do desempenho, e seus 

porquês, ou seja, o que avaliar, como avaliar. Esta comunicação foca-se na avaliação formativa, 

quanto as suas características, especificidades com embasamento teórico, sendo o objetivo 

apresentar dois instrumentos avaliativos formativos eficazes no ensino.  

Através da revisão de literatura a luz reflexiva dos autores mencionados, foi analisado os tipos 

avaliativos: Diagnóstica, Sumativa e Formativa e suas finalidades.  

Ao se analisar os tipos avaliativos e suas finalidades, focou-se na avaliação formativa que se 

enquadra na finalidade da: Regulação das aprendizagens, Autorregulação das 

aprendizagens/Feedback e Autoavaliativa e desta forma foi apresentado os dois instrumentos: 

Avaliação por competências e habilidades e Correção da avaliação, que se encaixam na práxis 

formativa.  

Pode-se afirmar que a avaliação formativa e os dois instrumentos avaliativos apresentados, 

estimulam o aprender a conhecer, o ensino do aprender a fazer, ensina-se também o aprender 

a conviver, e se ensina a aprender a ser, conforme os quatro pilares da educação referenciados 

pela UNESCO. Assim a temida avaliação, torna-se parte natural de um processo educativo e 

realmente formativo e oportunidade de progresso.  
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A utilização das TIC na educação nas escolas adventistas do Rio de Janeiro 

 

Rubia Salheb Fonseca 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal 

 

Muitos fatores são determinantes para um bom desempenho escolar, dentre eles estão as 

estratégias adequadas ao contexto contemporâneo e do aluno. É importante observar ao 

mesmo tempo, que o mundo mudou e com isto a escola também necessita estar atualizada em 

seus procedimentos e práticas didáticas metodológicas, tendo um currículo atualizado em 

consonância também com as tecnologias vigentes. Devido a isto a escola e currículo devem estar 

adaptados a nova concepção e contexto, considerando também qual o cidadão que queremos 

formar conforme a filosofia da instituição, de maneira que as novas práticas não agridam ou 

entrem em consonância com esta filosofia. É importante que administradores e professores 

reflitam sobre os atos educativos pelos quais respondem, avaliem os recursos de que esta nova 

sociedade dispõe e disponibilizem à escola, e os integrem de forma criteriosa, na sua pratica 

pedagógica. Diante desta constatação consideramos pertinente obter informação sobre as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) disponíveis nas escolas Adventistas 

pertencentes a associação Rio de Janeiro central.  

Junto de uma amostra de 4 escolas pertencentes a associação de escolas adventistas do Rio de 

Janeiro, procurou analisar qual e a utilização das TICS; aferir em que áreas curriculares e 

administrativas a empregam, com que finalidades, com que frequência de utilização, e de uma 

forma mais particular identificar quais as TICS utilizadas. 

A metodologia utilizada foi o multicaso, abordagem qualitativa ao se analisar o conteúdo 

bibliográfico e estudo de caso e quantitativo para análise dos inquéritos por questionário. 

Foi produzido com este estudo uma tabela correlacional de consonância entre a filosofia da 

instituição em estudo e a TIC e educação 3.0, bem como a resposta aos objetivos iniciais.  

O inquérito por questionário utilizado neste estudo foi eficaz. Os resultados obtidos colaboram 

para ajustar os programas de formação, inicial e contínua, em TIC, a oferecer aos professores, 

permitem, demonstrar a pertinência e consonância da utilização com respaldo em paralelo com 

a pedagogia adventista. E desta forma proporcionar aos alunos, comunidade e corpo docente 

uma escola mais informada, fator de inclusão para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 
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Preditores de dificuldades de aprendizagem específicas 

 

Clara Gomes 

Universidade Católica do Porto, Portugal 

 

Os problemas de leitura podem ser a principal causa de insucesso escolar, encontrando-se assim 

esta competência no centro de todo o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com as 

investigações internacionais, a taxa de prevalência da dislexia situa-se entre os 5% e os 10% e o 

único estudo efetuado no nosso país aponta para 5,4% de crianças com dislexia, valor que se 

enquadra nos intervalos de prevalência de outros países. Estes números revelam que é 

fundamental antecipar as perceções das primeiras dificuldades de leitura que se tornam visíveis, 

normalmente, a partir do 2º ano para que se tomem medidas preventivas desde o pré-escolar. 

Pretendemos percorrer um caminho que de certa forma é inverso às investigações nesta área, 

ao estudar os processos implicados na aquisição da leitura, as pré-competências no domínio 

psicomotor e fonológico, tentado detetar os fatores de risco e, deste modo, antecipar as 

primeiras dificuldades de leitura. Está a decorrer uma investigação que tem como objetivo 

caracterizar a aquisição da leitura, o desempenho de um grupo de aproximadamente 100 

crianças, a frequentar as escolas públicas do Porto, ao longo de três anos, de modo a identificar 

precocemente os preditores de Dificuldades de Aprendizagem Específicas. 
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 Selecting participants for dyslexia studies: Complexities and challenges 

 

Cristina Gomes1, João A. Lopes1, Célia Oliveira1 & Julian Elliott2 

1 Universidade do Minho, Portugal 
2 Durham University, Reino Unido 

 

There is no clear consensus on the literature about the definition, causes and main 

characteristics of dyslexia as well as about its diagnosis. This drawback has some obvious and 

other not so obvious implications that are seldom considered in the literature, such as the 

inclusion and exclusion criteria in samples of dyslexic subjects. The present study intends to 

identify the criteria used by researchers in the constitution of samples of dyslexic subjects in 

empirical studies, and to understand the degree of homogeneity of these samples. Six hundred 

and eighty nine articles published between 1996 and 2014 in specialized journals, involving 

samples of dyslexic subjects, were reviewed. The results suggest that there is a significant 

variation in the inclusion and exclusion criteria used by researchers in the constitution of 

samples of dyslexic subjects. Also there are a significant number of different professionals 

involved in the diagnosis of dyslexic subjects in clinical samples. The results still suggest that 

researchers are not yet able to reliably discriminate between samples of dyslexic subjects and 

samples of subjects with other kinds of learning disabilities. Overall the homogeneity of samples 

of dyslexic students in empirical studies still seems to be a challenging and not fully disentangled 

issue. 
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O caso Beatriz: Operacionalização do modelo psicolinguístico na avaliação e intervenção nas 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita 

 

Mariana Sousa, Tânia Rocha, Diana Alves & Margarida Henriques 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal 

 

O modelo psicolinguístico assume que a leitura é uma competência cognitiva complexa, que 

implica a interação de quatro processadores: fonológico, ortográfico, semântico e contextual. 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar o caso Beatriz, uma aluna de 7 anos, a 

frequentar o 2º ano de escolaridade, para ilustrar uma operacionalização do modelo 

psicolinguístico na avaliação e intervenção nas dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita. O processo de avaliação e reavaliação incidiu sobre a velocidade de leitura, a fluência 

leitora, a compreensão leitora, a produção escrita e a ortografia. Face às dificuldades 

observadas, a intervenção ancorou-se nas seguintes estratégias: 1) treino de leitura com listas 

de palavras e textos, 2) preenchimento de palavras lacunares, construção de famílias de palavras 

e escrita de frases, e 3) modelagem de estratégias facilitadoras da estruturação e elaboração de 

texto. Na avaliação inicial, a Beatriz apresentava uma velocidade e fluência da leitura muito 

inferiores ao esperado para o nível escolar e etário, a par de acentuadas dificuldades na 

produção escrita e ortografia. Os processos de compreensão leitora encontravam-se 

preservados. Na reavaliação, verificou-se um aumento da velocidade, fluência e precisão da 

leitura. Na produção escrita, os erros ortográficos diminuíram de frequência e o discurso escrito 

da Beatriz tornou-se mais elaborado, refletindo uma melhor organização e articulação das 

ideias, e um léxico mais alargado. A intervenção realizada aponta para os benefícios de intervir, 

numa fase precoce do percurso escolar, na estimulação dos processos de leitura e de escrita. 
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Fatores de risco na aprendizagem da leitura: dados de um estudo longitudinal 

Anabela Carvalho, Marcelino Pereira & Isabel Festas 

FPCE- Universidade de Coimbra, Portugal 

 

As dificuldades na aprendizagem da leitura são, para muitas crianças, uma realidade desde o 

início da sua escolaridade, limitando a qualidade da sua aprendizagem em várias áreas do saber 

e dominando negativamente todo o seu percurso escolar. O efeito Mateus os ricos ficam cada 

vez mais ricos e os pobres mais pobres tem sido repetidamente demonstrado na aprendizagem 

da leitura, provando que as diferenças iniciais tendem a agravar-se em vez de se esbaterem. Só 

uma intervenção preventiva, visando diretamente os fatores de risco para estas dificuldades, 

poderia quebrar este ciclo inevitável.  

Nesta comunicação será apresentado um estudo longitudinal que acompanhou o 

desenvolvimento e aprendizagem de duas centenas de crianças desde o último ano do Jardim 

de Infância até ao final do 2º ano de escolaridade permitindo identificar um conjunto de fatores 

de risco para as dificuldades na leitura, que se traduziram em orientações específicas de atuação 

antes do início da aprendizagem da leitura. 
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Apreciação de professores sobre os fatores e processos implicados na compreensão leitora 

 

Terezinha Oliveira & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil 

 

Este estudo teve o objetivo de investigar como os professores entendem e colocam em prática 

o trabalho em prol do desenvolvimento da competência leitora, visando detectar os 

conhecimentos que têm sobre as habilidades, principalmente as linguísticas e cognitivas, que 

envolvem o ato de compreender. Para isso, aplicou-se um questionário a 20 docentes, do 4º ano 

do ensino fundamental, de 10 escolas da cidade de Curitiba (Paraná – Brasil). Esse continha 4 

blocos de perguntas – formuladas conforme o conjunto de fatores necessários à compreensão: 

o texto, o leitor e o contexto – que incitavam tais profissionais a explicitar o modo como 

abordam o ensino da compreensão nas suas aulas. Análises preliminares identificaram 

fragilidades que dão indícios de que os docentes não levam em consideração os referidos fatores 

no ensino da compreensão, o que os impede de manipulá-los de forma a encaminhar um 

processo de ensino-aprendizagem eficaz. Foi notória a maior presença de atividades de 

identificação de informações explícitas, indicando que não se promove adequadamente o 

desenvolvimento de outras habilidades que auxiliam na reorganização das informações, 

atingindo esferas que facilitam a compreensão inferencial e a leitura crítica. A partir dos 

resultados, elaborou-se um programa de intervenção que será aplicado, em uma segunda etapa, 

aos estudantes, visando o desenvolvimento da capacidade de leitura critico-reflexiva, por meio 

de propostas de trabalho voltadas para o ensino explícito de estratégias de compreensão. 

Conclui-se que há relação entre a operacionalização das propostas de ensino da leitura e a 

compreensão obtida pelos estudantes, tendo em vista a possibilidade das propostas 

estimularem processos metacognitivos responsáveis pelo monitoramento e controle da 

aprendizagem. 
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Que caminhos para a investigação em didática da leitura? Estudo de meta-análise numa 

Escola Superior de Educação 

 

Madalena Teixeira, Ana Rita Gorgulho & Maria João Macário 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 

 

Os tradicionais modos de processamento da leitura têm vindo a ser reconfigurados, fruto de 

formas emergentes, resultantes da era digital em que vivemos. Assim, é importante perceber 

por que caminhos se movimenta a investigação em didática da leitura. 

Configurou-se um estudo meta-analítico, com todos os Relatórios Finais dos mestrados 

profissionalizantes, desenvolvidos no âmbito da didática da leitura, numa Instituição de Ensino 

Superior, com dois objetivos: i) identificar as preocupações, ao nível da investigação didática da 

leitura, desde o pré-escolar ao 2º CEB; ii) perspetivar indícios das tendências de investigação em 

didática da leitura.  

A metodologia utilizada é a análise de conteúdo, com recurso a categorias definidas a posteriori. 

Os resultados mostram que os Relatórios se centram na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do 

Ensino Básico e na adequação dos manuais aos programas em vigor, bem como em 

competências a desenvolver antes da aprendizagem formal da leitura. 
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Fernando Azevedo1 & Ângela Balça1,2 

1 CIEC, Universidade do Minho, Portugal  
2 Universidade de Évora, Portugal  

 

As Metas Curriculares de Português no Ensino Básico introduziram na escola a Educação 

Literária. Nesta comunicação serão apresentados os resultados de uma investigação-ação numa 

sala de 1º CEB, cujos objetivos eram: contribuir para formar leitores literários; desenvolver as 

competências literária/ enciclopédica; desenvolver a educação literária. Instrumentos de recolha 

de dados: observação participante, notas de campo, registos gráficos/fotográficos. Os 

resultados obtidos revelaram a adesão das crianças ao livro/leitura literária; um envolvimento 

pleno/afetivo na exploração do texto literário; incremento das suas competências 

literária/enciclopédica. A aproximação da literatura às crianças pode contribuir para a promoção 

de uma ed. literária, se as atividades se centrarem na exploração da relação entre alunos/texto 

literário, na primazia dada à voz dos alunos, na importância atribuída, não só à cognição, mas 

sobretudo à emoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 404 

Piso 4 

15h45-17h00 



Sexta, 17 de Junho de 2016 

 

58 
 

+Cidadania - projeto educativo e sucesso escolar 

 

António Osório1, Teresa Sofia Castro1, Altina Ramos1, Lara Gonçalves2, & Carlos Moreira2  

 
1 Universidade do Minho, Portugal 
2 Lusoinfo Multimédia, Portugal 

 
+Cidadania é um projeto, em fase piloto, proposto a um conjunto de Municípios (Barcelos, Braga, 

Guimarães e V. N. de Famalicão) que integram a Associação Quadrilátero, por uma parceria 

entre a empresa Lusoinfo Multimédia e o Instituto de Educação da Universidade do Minho, com 

vista a promover a cidadania participativa das crianças e mobilizar a rede social e comunitária, 

tendo em vista a participação numa sociedade mais solidária, responsável e interdependente. 

No sentido de concretizar o projeto, realizam-se oficinas de formação, seguindo uma abordagem 

metodológica de investigação-ação, com o objetivo de apoiar os professores na planificação, 

desenho, implementação e avaliação de projetos. 

O projeto inclui uma plataforma digital, concebida para alunos do 1º ciclo do ensino básico, que 

também disponibiliza, aos professores e às famílias, recursos digitais, guiões de trabalho e 

atividades experimentais e interativas, com o intuito de desenvolver as literacias iniciais e 

trabalhar conhecimentos, atitudes e comportamentos que promovam a consciência social e o 

respeito pela natureza. 

Nesta comunicação espera-se, além de apresentar o projeto e a plataforma que o apoia, analisar 

e partilhar as componentes de um projeto educativo que, no terreno, promove o sucesso escolar 

e o desenvolvimento das literacias iniciais. 
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Classroom discipline, school subjects and, school levels: A study with teachers from 1st 

through 12th grade 

 

Célia Oliveira1 & João Lopes2 

 
1 Universidade Lusíada, Portugal  
2 Universidade do Minho, Portugal 

 

Classroom discipline is a major concern for teachers, administrators and parents. However 

classroom discipline seems to widely vary according to a significant number of variables. In this 

communication we will present a study about teachers’ perceived classroom discipline from 1st 

through 12th grade. Specifically teachers’ perceptions about classroom discipline will be 

considered taking into account teachers’ school subject and teachers’ grade level. Conclusions 

about our results will be drawn upon teachers’ classroom practices and teachers’ classroom 

management. 
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Tornar-se leitor" - uma demanda (im)possível de itinerários de leitura de estudantes de 

Educação Social 

 

Dulce Melão 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu, Portugal 

 

A leitura dobra-se e desdobra-se atualmente numa pluralidade de práticas que plasmam o 

quotidiano, repercutindo-se em múltiplos contextos educativos. No entendimento de que 

«tornar-se leitor» é um labor felizmente inconcluso, procurou-se conhecer as representações 

sobre a leitura de estudantes de Educação Social (1º ano, 1º Ciclo de Bolonha), tendo como 

objetivos descortinar as tonalidades de que se entreteciam e possíveis repercussões na sua 

profissão futura. 

Considerou-se adequada uma abordagem de natureza qualitativa, tendo como referencial 

metodológico o estudo de caso. Os participantes no estudo foram 52 estudantes inscritos na 

unidade curricular de Técnicas de Produção de Texto (1º semestre, ano letivo 2015-2016). Os 

instrumentos utilizados foram 52 reflexões escritas individuais realizadas no início da unidade 

curricular e 52 reflexões escritas finais entregues no final da mesma. A técnica privilegiada foi a 

análise de conteúdo. Os instrumentos referidos eram parte integrante de um portefólio 

contemplado como elemento de avaliação da unidade curricular. 

A maioria dos estudantes encarava a leitura como forma de alargamento dos seus 

conhecimentos, destacando-se o incremento do vocabulário e da imaginação e, em menor grau, 

como modo de entretenimento. Muitos valorizavam a leitura no seu quotidiano, considerando-

a uma mais-valia para os profissionais da Educação Social. 

Este estudo revela que se reveste de grande importância conhecer as representações sobre a 

leitura dos estudantes de Educação Social no início do seu percurso formativo, de modo a 

compreender o modo como estas se poderão vir a repercutir no seu labor futuro, mormente no 

que respeita à educação de cidadãos socialmente responsáveis. 
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O desempenho de crianças surdas com pais ouvintes ou surdos no WISC-IV 

 

Jane Correa, Silene Madalena, Flávia Gomes, Imira Azevedo, Joyce Diniz, Raphaela Machado, 

Raquel Andrade, Aline Candia, Stefani Abbate, Deborah Ambre, Stella Varizo, Giuliana 

Ramires & Fernanda Rosa 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

 

A aquisição da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para crianças surdas se associa à organização 

visoespacial e à integração visomotora. Crianças surdas com pais surdos encontram contexto 

socioafetivo para seu desenvolvimento cognitivo como têm exposição precoce à língua. No 

entanto, a maioria das crianças surdas vem de famílias ouvintes e nem sempre adquire LIBRAS 

precocemente. Este estudo investiga as implicações da aquisição precoce ou tardia de LIBRAS 

no desenvolvimento cognitivo de 5 crianças surdas, com pais surdos e pais ouvintes, do 1º ano 

do Instituto Nacional de Educação de Surdos, avaliadas nos subtestes visoespaciais do WISC-IV. 

Foram realizadas entrevistas com os responsáveis acerca da exposição das crianças à LIBRAS e 

ao seu uso cotidiano. Crianças surdas, filhas ou não de pais surdos, com aquisição precoce de 

LIBRAS, têm desempenhos semelhantes em habilidades visoespaciais. A aquisição precoce da 

língua instrumentaliza o funcionamento cognitivo da criança surda em termos visuoespaciais. 
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Perfil cognitivo de crianças surdas do 1º ano do Ensino Fundamental consideradas mais e 

menos habilidosas no Índice de Organização Perceptual do WISC 

 

Jane Correa, Imira Azevedo, Silene Madalena, Deborah Ambre, Joyce Diniz, Raphaela 

Machado, Raquel Andrade, Aline Candia, Stefani Abbate, Flavia Gomes & Giuliana Ramires  

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

 

A integração de habilidades visoespaciais é fundamental para o aprendizado da LIBRAS. Porém, 

há poucos estudos sobre as habilidades cognitivas de crianças surdas no Brasil. Este estudo 

avaliar o perfil cognitivo de crianças surdas do 1º ano em Organização Perceptual. Foram 

empregados: subtestes cancelamento, códigos, procurar símbolos, dígitos, raciocínio matricial, 

completar figuras e cubos do WISC-IV, arranjo de figuras do WISC-III e TONI-3, medida de 

inteligência não verbal. Da análise de agrupamento resultaram: G1, crianças mais habilidosas 

em organização perceptual, e G2, formado por crianças menos habilidosas. G1 teve melhor 

desempenho em códigos, procurar símbolos, cancelamento, velocidade de processamento, 

dígitos e arranjo de figuras. O desenvolvimento da Organização Perceptual nas crianças surdas, 

nesta faixa etária e escolaridade, parece estar associado à atenção seletiva, à memória de 

trabalho e a quão rapidamente a informação visual seja processada. 
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Implicações do conhecimento intuitivo do gestuante surdo de LGP na aprendizagem do 

Português escrito  

 

Celda Choupina & Adriana Baptista 

Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

 

Nesta comunicação faremos uma análise morfossintática contrastiva de algumas propriedades 

morfossintáticas e semânticas do Português Europeu (PE) e da Língua Gestual Portuguesa (LGP). 

Ambas as línguas dispõem de classes lexicais nucleares como Nomes e verbos; no entanto as 

categorias que as especificam na morfossintaxe das línguas são distintas (Choupina, 2015).  

Ao nível do Nome, o PE é uma língua com um sistema de género linguístico decisivo na 

concordância sintática (cf. Choupina et al., 2015). Quanto ao número, esta é uma categoria que 

normalmente se correlacionada com a quantidade, mas que se realiza por flexão (morfema 

preso –s) no PE, de forma regular e redundante, com forte presença na morfossintaxe. Em 

contraste, a LGP não apresenta categorias formais de género linguístico nem de número 

(contrariamente ao afirmado em Amaral et al., 1994), sendo uma língua que segue o critério 

semântico e não o formal (cf. Corbett, 1991; Choupina, 2015; Choupina et al., 2015). Assim, em 

LGP, o que pode ser considerado género natural ou semântico nada tem que ver com o género 

linguístico ou formal, não apresentando consequências morfossintáticas na concordância das 

palavras nos SN e nas Frases como no PE. A ausência de género e a não marcação de número 

formal na LGP apresentam-se como marcas do conhecimento intuitivo de crianças surdas 

falantes de LGP e como áreas propícias à existência de transferências negativas aquando da 

aprendizagem do PE, na modalidade escrita. 

Ao nível do verbo, os tempos verbais, no PE, são maioritariamente marcados por flexão, e a 

concordância é realizada com o Sujeito sintático, enquanto na LGP a temporalidade é 

transmitida, na sua quase totalidade, por estruturas sintáticas, e a condordância (quando existe) 

faz-se preferencialmente com os complementos, o que leva também a algumas dificuldades na 

aprendizagem da flexão verbal do PE e a erros de concordância. 

Daremos conta das semelhanças e das diferenças entre as duas línguas no que se refere aos 

temas em análise, numa perspetiva da aprendizagem do PE (modalidade escrita) por crianças 

surdas, tencionando, assim, contribuir para a construção de materiais didáticos adequados para 

a aprendizagem do PE por nativos de LGP.  
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O sucesso escolar através da educação não formal de crianças e jovens institucionalizadas 

 

Carla Ferreira 

Centro de Solidariedade Cristã Maranathá - Casa Tenda do Encontro, Portugal 

 

Nesta comunicação vai apresentar-se uma intervenção que foi realizada numa casa de 

acolhimento de crianças e jovens, no Porto, procurando capacitar os mesmos de competências 

para a vida. A área que se destaca é a educação não formal, tentando encontrar significados nos 

saberes escolares e na vida social.  

O projeto envolve catorze crianças e jovens institucionalizadas, dos 8 aos 18 anos, sendo o 

objetivo é mediar a relação dos mesmos com o saber escolar e a escola, combatendo o insucesso 

escolar. A presença, a disponibilidade, o respeito e a escuta baseados no contacto diário 

possibilitaram a construção de relações de confiança. 

A relação destes sujeitos com a escola é muito frágil sendo o seu grupo de pares aquilo que os 

motiva. Paralelamente, as disciplinas que mais gostam são aquelas cuja relação com o docente 

é mais agradável, o que me leva a concluir que a escola, para estas crianças e jovens, é baseada 

nas relações afetivas. 

O enquadramento teórico que fundamenta a ação sustenta-se em dois temas: o da infância e 

do acolhimento institucional onde Delgado (2006, 2007, 2008) e Menezes (1999, 2010) são 

autores centrais; e o tema do saber em que sobressai o nome de Charlot (2000, 2001, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 303 



Sábado, 18 de Junho de 2016 

 

65 
 

Piso 3 

11h00-12h00 

The role of listening comprehension, word recognition and oral reading fluency in reading 

comprehension: a study with second-grade students 

 
Bruna Rodrigues1, Iolanda Ribeiro1, Sandra Santos1, Irene Cadime2 & Fernanda Leopoldina 

Viana2 

1Escola de Psicologia – Universidade do Minho 
2 CIEC, Instituto de Educação – Universidade do Minho 

 

The Simple View of Reading highlights the importance of two primary skills components, word 

recognition and listening comprehension, for individual differences in reading comprehension. 

Empirical research has provided evidence for this model across a variety of languages, but the 

role of oral reading fluency is not clear. The study aims to examine the direct effects of these 

three variables on reading comprehension and to test the existence of indirect effects of word 

recognition and listening comprehension on reading comprehension via oral reading fluency in 

European Portuguese students. A sample of 325 second-grade students of elementary education 

(Mean age = 7.41, SD = .546) completed a battery of tests that assessed word recognition, oral 

reading fluency, listening comprehension and reading comprehension. Path analysis’s results 

showed that the direct effects of listening comprehension, word recognition and oral reading 

fluency on reading comprehension were statistically significant. Oral reading fluency also 

mediated partially the relationship between word recognition and reading comprehension, but 

was not a mediator variable in the relationship between listening comprehension and reading 

comprehension. The results from this study underline the equal relevance of word recognition, 

oral reading fluency and listening comprehension on reading comprehension and a particular 

importance of oral reading fluency due to his mediator effect on relationship between word 

recognition and reading comprehension in an initial phase of reading acquisition. Implications 

of these results for practice are discussed and limitations of the study and guidelines for future 

research are presented. 
Support: This research was supported by Grant COMPETE: FCOMP-01-0124-FEDER-010733 from FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia) and  the European Regional Developement Fund (FEDER) through the European program 
COMPETE (Operational Programme for Competitiveness Factors) under the National Strategic Reference Framework 
(QREN) 
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Para uma avaliação das práticas literácitas no domínio da leitura e da escrita em jardim de 

infância 

 

Cristina Vieira 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Portugal 

 

O desenvolvimento da literacia em idade pré-escolar configura-se como uma oportunidade para 

que as crianças construam hipóteses e reelaborem conceções acerca da funcionalidade e 

aspetos conceptuais da linguagem escrita. Volvidas mais de 2 décadas desde os trabalhos 

pioneiros de Ferreiro e Teberosky, considerámos oportuno aferir como as práticas pedagógicas 

no domínio da leitura e da escrita dos educadores de infância são informadas pela teoria. Para 

o efeito, aplicámos uma versão adaptada da grelha de observação das práticas no domínio da 

leitura e da escrita de Alves Martins & Santos (2005) em 6 salas com crianças de 3 a 5 anos. Os 

resultados mostram que, ainda que ao nível da organização e gestão do espaço físico e da rotina 

diária estejam previstos recursos para promover a leitura e escrita, as práticas observadas 

denotam a ausência de uma intencionalidade educativa e falta de sistematicidade em algumas 

atividades que poderiam assegurar níveis superiores de desenvolvimento literácito. 
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Plano municipal de melhoria da eficácia: promoção da leitura 

 

Adelaide Dias & Isabel Marques  

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Portugal 

 

A melhoria dos níveis de qualificação da população é um fator determinante para o 

desenvolvimento. Nesse sentido, o Município de Vila Nova de Famalicão tem assegurado a 

prossecução de medidas que visam o incremento da qualidade da educação, com especial 

incidência na promoção da igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar e na melhoria 

da aprendizagem ao longo da vida. Em 2009 o Município foi parceiro no desenvolvimento dos 

trabalhos do Observatório da Melhoria e Eficácia da Escola e, no âmbito desta parceria, criaram-

se as condições necessárias para a implementação e desenvolvimento de um Plano Municipal 

de Melhoria e de Eficácia da Escola (PMMEE). Através do envolvimento ativo e participativo com 

cada um dos Agrupamentos de Escolas do concelho foi possível realizar um diagnóstico de 

necessidades das áreas prioritárias de melhoria, na sequência do qual foi elaborado o Plano 

Municipal de Melhoria da Escola de Vila Nova de Famalicão, instrumento que está em 

concordância com os Planos de Melhoria e Eficácia da Escola de cada Agrupamento de Escola 

do Município. O projeto Litteratus apresenta-se como uma das estratégias de melhoria incluídas 

no PMMEE para promover níveis elevados de compreensão da leitura e o desenvolvimento dos 

processos inerentes à aprendizagem da leitura e da escrita Nesta comunicação apresenta-se o 

PMMEE e os resultados obtidos com a implementação do projeto Litteratus. 
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Entre a palavra e a imagem – Promover a leitura em contexto não-formal 

 

Rita Basílio 

Instituto de Estudos da Literatura e Tradição, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa | Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Portugal 

 

Nesta comunicação será apresentado um trabalho de promoção da leitura em conexão com as 

práticas artísticas, desenvolvido no âmbito de um projeto-piloto para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular. O Projeto, intitulado "Motiv-Arte", foi implementado, em 2015, no 

Agrupamento de Escolas Correia Mateus (Leiria).  

Tem, como uma das suas linhas orientadoras, a motivação para a leitura literária em conexão 

com as artes (num contexto não-formal). 
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Is the syllable a unit of visual word recognition in children? A study with European Portuguese 

developing readers 

 

Ana Campos, Ana Soares & Helena Oliveira 

Human Cognition Lab, CIPsi, School of Psychology, University of Minho, Portugal 

 

The role of the syllable as a unit of visual word recognition is well established in languages such 

as French and Spanish, though in European Portuguese (EP) it remains unknown. EP has unique 

characteristics as it has clear syllabic boundaries as Spanish, but with unstressed syllables being 

produced at irregular intervals as in English. Furthermore most of the studies were conducted 

with adults, and the few conducted with children either do not use the same tasks, or the 

experimental paradigms do not guarantee the access to the lexicon, thus leaving the emergency 

of the syllabic effect unattended. This paper aims to address this question by exploring the 

importance of the syllable in visual word recognition in third and fifth grade Portuguese 

students, with adult skilled readers as controls. To this purpose we used a lexical decision task 

in a masked priming paradigm where CV and CVC dissyllabic and trissyllabic words were used as 

targets across four different conditions: a syllabic condition (e.g., bazis-BA.ZAR); an orthographic 

condition (e.g., bazfa-BA.ZAR); an unrelated condition (e.g., decre-BA.ZAR); and an identity 

condition (e.g., bazar-BA.ZAR). Our results showed a syllabic effect in fifth grade students, as 

well as in adults, which demonstrates that the syllabic role in visual word recognition emerges 

gradually as the reading skill is developed. 
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Correlatos linguístico-cognitivos da precisão de leitura e de escrita de palavras por crianças 

no Português do Brasil 

 

Jane Correa 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

 

No Português do Brasil, a precisão na leitura é anterior àquela obtida na escrita. O entendimento 

dos correlatos linguístico-cognitivos associados a estas habilidades pode auxiliar o ensino da 

escrita, particularmente, nas dificuldades de aprendizagem. Examinámos, assim, os correlatos 

da precisão de leitura e de escrita em crianças, avaliados através de: leitura e ditado de palavras; 

habilidade verbal (HV); consciência fonológica (CF) e; morfológica (CM). Da análise de 

agrupamento resultam: G1, leitores habilidosos com desempenho ortográfico mediano; G2, 

habilidosos em leitura e escrita. Em G1, mais veloz a leitura, mais precisas, a leitura e a escrita. 

A leitura correlacionou-se com CF; a escrita, com informação e resistência à distração. Em G2, a 

escrita correlacionou-se com CM, HV, resistência à distração e compreensão. A escrita, de mais 

difícil domínio, demandou mais recursos cognitivos. Habilidades metalinguísticas e velocidade 

de leitura podem ser elementos que associem leitura à escrita ortográfica. 
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2 Instituto de Educação, Universidade do Minho, Portugal 

 

A presente comunicação visa apresentar o Teste de Leitura de Palavras (TLP). O TLP é 

constituído por quatro versões, TLP-1, TLP-2, TLP-3 e TLP-4 que avaliam a precisão da leitura de 

palavras em alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, respetivamente. Cada versão é 

constituída por 30 palavras que variam em função da sua estrutura silábica, frequência, 

regularidade e extensão. Para cada versão encontram-se disponíveis resultados padronizados, 

percentis assim como pontes de corte que permitem identificar os alunos em risco de 

desenvolverem dificuldades na aprendizagem da leitura. Além disso, aquando da construção da 

prova, foram utilizados métodos estatísticos que possibilitam a comparação dos resultados dos 

alunos nas diferentes versões do teste, ao longo do 1º Ciclo de Ensino Básico, facilitando, assim, 

a avaliação da aquisição das competências da leitura de palavras ao longo do 1º CEB bem como 

a monitorização da eficácia de intervenções que possam ter sido realizadas. As qualidades 

psicométricas das versões do TLP bem como os estudos da sua validade serão, igualmente, 

apresentados nesta comunicação. 
Support: This research was supported by Grant COMPETE: FCOMP-01-0124-FEDER-010733 from FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia) and  the European Regional Developement Fund (FEDER) through the European program 
COMPETE (Operational Programme for Competitiveness Factors) under the National Strategic Reference Framework 
(QREN) 
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Literacia(s) com e sobre valores – Um projeto de intervenção pedagógica no 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

 

Ana Pinheiro  

Universidade do Minho, Portugal 

 

Nos últimos anos assistimos a uma sociedade em mudança e são vários os fatores que originam 

essas transformações. Assistimos ao gradual avanço tecnológico e científico, à crescente 

facilidade de acesso ao conhecimento e à expansão dos meios de comunicação e informação. 

Porém, nem tudo são vantagens: o índice de pobreza, desigualdade, violência, a intolerância, os 

problemas ambientais e os conflitos estão cada vez mais presentes no quotidiano. 

O contexto escolar, perante as exigências atuais, deverá ter em atenção a educação moral e 

cívica dos indivíduos que serão os cidadãos do futuro. Surge aqui o papel fundamental da escola 

enquanto contexto que prepara o ser humano – aluno - para compreender e valorizar os 

diferentes tipos de informações, situações e materiais que irá encontrar no seu quotidiano, em 

diversos contextos. 

Este trabalho expõe um estudo, de caráter descritivo-interpretativo, com características da 

metodologia de investigação-ação, que procurou compreender como seria possível promover a 

educação de diferentes valores, através do contacto e uso de diferentes instrumentos de leitura, 

escrita e cálculo no 1º ano de escolaridade.  

A implementação deste projeto permitiu entender que o contacto com materiais do quotidiano 

pode contribuir para aumentar as capacidades e os conhecimentos dos alunos, ao nível da 

literacia, dando sentido às suas aprendizagens. Foi possível ainda perceber que esses mesmos 

materiais permitem sensibilizá-los para certos valores, tornando-os construtores dos seus 

conhecimentos, fazendo com que estes desenvolvam as suas competências e maturidade social. 
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Repeatedly testing students improves their performance on related information 

 

Pedro Simão Mendes1, Pedro B. Albuquerque1 & Véronique Quaglino2 
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2CRP-CPO, EA7273, University of Picardie Jules Verne, Amiens, France 

 

The testing effect consists in the enhancement of long-term retention after repeated testing 

when compared to non-testing/repeated studying. There are practical implications of 

transferring the testing effect to the classroom (e.g., guide how teachers build tests). Test format 

(multiple-choice or short-answer) moderates the magnitude of testing, and testing may 

promote retention of non-tested related material. 

In this study, sixty-seven college students answered 12 weekly-one-topic Quizzes and two 

Intermediate Tests about six topics each, with repeated, related, and new questions. 

Results showed that students’ performance was better for repeated (M=.78) than related 

(M=.73) and new questions (M=.62), suggesting the presence of testing effect and a benefit for 

related questions. On a Final Exam, students’ performance was better for questions repeated 

twice (M=.84) or once (M=.77) when comparing to new questions (M=.72). 
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Morning-evening types, time of day and performance on basic learning skills in preschool: 

Preliminary results 

 

Hugo Cruz1,2,4, Ana Allen Gomes1,3,4, Alcina Manuela Martins2, José Augusto Leitão5,6, Diana 

Couto1 & Carlos Fernandes da Silva1,3,4 

 
1 Department of Education and Psychology of the University of Aveiro, Portugal 
2 Interdisciplinary Research Centre for Education and Development of the University Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias of Lisboa, Portugal 
3 IBILI - Institute of Biomedical Imaging and Life Sciences (FCT R&D Unit), Faculty of Medicine of 

the University of Coimbra, Portugal  
4 CINTESIS - Center for Health Technology and Services Research (FCT R&D Unit), Faculty of 

Medicine of the University of Porto, Portugal 
5 Faculty of Psychology and Sciences of Education of the University of Coimbra / FPCE-UC, 

Portugal 
6 CINEICC (FCT R&D Unit), FPCE-UC, Portugal e Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

 

Research is still scarce concerning the study of the combined effect of diurnal type and time of 

day on school/ preschool performance, probably because until recently there were no non-

invasive questionnaire measures of diurnal type in younger children. From our knowledge there 

are no published studies on the so-called synchrony effect in prepubertal children (only in 

adolescents and adults). This work aims to examine the relationship between morning-evening 

types in interaction with time of day and performance on kindergarten children in a battery of 

tests covering basic skills involved in preschool learning. The selected sample comprised 80 

Morning (45%) versus Evening (55%) Type children, 5-6 age yr-old (M = 5.42, SD = .495) classified 

according to the Children Chronotype Questionnaire (Werner et al., 2009; PT version, Couto et 

al., 2014), who completed a battery of tests related to preschool learning (Vitória de La Cruz, PT 

version, 2012) in four times of the day (“9:30-10am”,”11:30-12am”; “1:30-2pm”, “3-3:30-pm”). 

Preliminary analyses indicated: an asynchrony effect in Constancy of Form test, as M-E types 

had better performance in their non-optimal moments (i.e., E-types in the first session and M-

types in the last session of the preschool day); and time of day effects in Verbal (1:30-2pm > 

11:30-12am), Quantitative Concepts (3-3:30-pm > 9:30-10am/ 11:30-12am/ 1: 30-2pm) and 

Spatial Position (11:30-12am > 1:30-2pm) tests. According to these preliminary results: (i) the 

“synchrony effect” may be a simplistic hypothesis; (ii) better performances are not necessarily 

associated to early hours of the preschool day.  
FCT Ph.D. fellowship: SFRH/BD/86577/2012. 
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Combined impact of diurnal type and time of day on children’s results in a battery of 

measurements probing reading abilities 
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Our aim was to scrutinize whether morningness-eveningness and time-of-day have an impact 

(synchrony effect) on the results obtained by primary school children in standardized measures 

assessing reading skills/difficulties. Participants were 78 children (51.3% boys), from the 2nd to 

4th grades, 39 morning-type and 38 evening-type according to the Portuguese version of the 

Werner et al. (2009) Children Chronotype Questionnaire. Using randomization and a single 

evaluator blind to each child diurnal-type, 40 were assessed in the morning (9:00-10:30), and 38 

in the afternoon (16:00-17:30), for reading abilities/difficulties, using the Sucena & Castro (2011) 

battery ALEPE‐Avaliação da Leitura em Português Europeu. Comparing morning and afternoon 

sessions, morning-types mainly showed similar scores in terms of answer correctness and 

reaction times, excepting for significantly higher scores in three tests in the morning. Evening-

types obtained similar scores in most tests for answer correctness, but in two tests they achieved 

significantly higher scores in the morning, and mean reaction times (RT) were consistently 

shorter in the morning than in the afternoon. In 5 out of the 7 tests that yield RT, differences 

reached, or were close to (p<0.15), statistical significance. In conclusion, in spite of evening-

types’ performance seeming mostly to be unaffected by time-of-day in a standardized battery 

assessing reading abilities/difficulties, their shorter RT in their non-optimal time-of-day (i.e., 

morning) indicates an asynchrony effect. Contrarily to our initial expectations, results obtained 

so far in evening-type children suggest that specific tasks may benefit from non-optimal 

moments, as indicated by recent evidence.  
Support: FCT/COMPETE/QREN-research project PTDC/PSI- EDD/120003/2010. 
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no 1º ano de escolaridade 
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4 Universidade de Aveiro, Portugal 

 

Nesta comunicação apresentamos os resultados preliminares do programa de intervenção 

dirigido a crianças do 1º ano, implementado através do Centro de Intervenção e Investigação na 

Leitura (CIIL). Este programa destinou-se a crianças identificadas como estando em risco de 

apresentar dificuldades na aprendizagem da leitura no início do ano letivo de 2015/2016. A 

intervenção teve início em novembro de 2015, com periodicidade diária, incidindo sobre a 

promoção da consciência fonémica, das relações letra-som e do processo de descodificação.  

Os resultados são relativos à avaliação intermédia do programa de intervenção (entre fevereiro 

e março), comparando os resultados das crianças alvo de intervenção com os das crianças que 

pertenciam ao grupo decontrolo, i.e., crianças identificadas com as mesmas características mas 

que não foram alvo de intervenção específica para lá do normal desenrolar das atividades 

letivas.  

Os resultados revelam que: (i) ao nível da consciência fonémica, o grupo controlo tem resultados 

médios abaixo dos 50%, enquanto o grupo experimental atinge resultados acima dos 70%; (ii) 

ao nível das relações letra-som, o grupo controlo obteve uma média de 60% enquanto o grupo 

experimental obteve resultados acima dos 80%; (iii), ao nível da competência de descodificação 

o grupo controlo obteve resultados que não ultrapassam 20% de respostas corretas, em elevado 

contraste com os resultados obtidos pelo grupo experimental, com cerca de 75% de respostas 

corretas. 
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A consciência fonológica em idade pré-escolar. Mitos e realidades. 
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1 CIEC, Universidade do Minho, Portugal 
2 Escola Profissional de Fafe, Portugal 
 

A capacidade para realizar representações conscientes das propriedades fonológicas e das 

unidades constituintes da fala denomina-se Consciência Fonológica. Problemas ao nível da 

consciência fonológica são apontados como preditores de dificuldades de aprendizagem da 

leitura e da escrita em línguas de escrita alfabética. Assim sendo, a avaliação dos conhecimentos 

fonológicos dos pré-leitores pode ser determinante para o desenho de programas de 

intervenção de cariz preventivo e para a adequação da metodologia de alfabetização.  

Em Portugal assiste-se a um crescente interesse relativo ao contributo da consciência fonológica 

para a aprendizagem da leitura, mas registam-se dificuldades na sua avaliação de forma 

holística. A fim de colmatar esta lacuna foi desenvolvida a PACOF – Prova de Avaliação de 

Consciência Fonológica (Meira, Viana, & Cadime, em preparação) – totalmente informatizada e 

destinada a crianças de idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos.  

Nesta comunicação será apresentada a PACOF, o seu racional teórico e os dados relativos ao 

desempenho das crianças nas diferentes sub-provas que integram a PACOF. 
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Preditores no desempenho da escrita de textos narrativos: um estudo com alunos do ensino 

básico 
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A escrita é uma competência difícil de adquirir, apesar de ser importante para o sucesso escolar. 

Este estudo procura verificar se a ortografia, a pontuação, o vocabulário e as dimensões do 

género textual da narrativa (organização da narrativa, marcação temporal, estrutura causal e 

construção da referência) são preditores do desempenho na escrita de textos narrativos e, qual 

dessas variáveis permite identificar com precisão os alunos em risco de apresentarem 

problemas na escrita deste género. Participaram neste estudo 521 crianças do 3º ano de 

escolaridade do Ensino Básico. As crianças foram avaliadas em três tarefas: ortografia, 

pontuação e produção escrita e através de uma escala de avaliação global. Os resultados 

sugerem que a ortografia, o vocabulário e as dimensões do género textual da narrativa são 

preditores do desempenho na produção da escrita narrativa, sendo o vocabulário e a 

organização da narrativa os que permitem identificar com maior precisão as crianças em risco 

de dificuldades na produção escrita do texto narrativo. 

 


