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O que é transtornos de aprendizagem e o que é dificuldade de 
aprendizagens.

   Transtornos de aprendizagem – expressão genérica que se refere a 
um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades 
significativas na aquisição e no uso da audição, fala leitura, escrita, 
raciocínio ou habilidade matemática. Apesar de um transtorno de 
aprendizagem poder ocorrer concomitantemente com outras situações
desfavoráveis (alteração sensorial, retardo mental, distúrbio emocional, 
distúrbio social) ou influencias ambientais (diferenças culturais, instrução 
insuficiente ou inadequada, fatores psicogênicos) não é resultado direto 
dessas condições ou influências.
   
   Dificuldades de aprendizagem – consequência de um problema 
ambiental ou social. Atingem um grande numero de escolares em fase de 
alfabetização na realidade educacional brasileira. Presentes de forma 
transitória. Dá resposta à intervenção. Termo genérico para dizer que a 
criança apresenta defasagem para adquirir uma ou mais competências, 
mas sem uma causa evidente.
Assim, as dificuldades de aprendizagem não podem ser analisadas de 
forma isolada, pois estas podem ser ou não manifestações dos transtornos 
de aprendizagem. Ainda é comum a confusão terminológica entre 
dificuldades e transtornos de aprendizagem, sendo que isto ainda ocorre 
por um desconhecimento das implicações neuropsico-liguisticas no 
processo de ensino e aprendizagem.
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A partir da compreensão das áreas corticais envolvidas na aprendizagem do escolar, será possível o conhecimento dos diferentes perfis de leitura, escrita
e calculo-matematico destes escolares; o que evitará a confusão diagnostica e suas consequências, que geralmente afetam a qualidade de vida das 

crianças no contexto familiar, social e educacional. 
O quadro a seguir apresenta a relação entre as áreas do Sistema Nervoso Central (SNC) e as funções desempenhadas pelas mesmas no processamento

 da informação referente às habilidades de leitura, escrita e calculo-matematico.
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Assim, quando for identificada em contexto de sala de aula as manifestações de difunção neuropsicológica, descritas no proximo quadro, devemos 
considerar as dificuldades de aprendizagem como manifestação de um quadro de dislexia e transtorno de aprendizagem.
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Dislexia

Características
Os alunos com dislexia têm uma dificuldade acentuada e persistente para aprender a ler, escrever 
e soletrar, apesar do progresso em outras áreas. Os alunos podem ter compreensão da leitura, escrita 
manual e pontuação deficientes. Eles também podem ter dificuldade de concentração, organização e em 
lembrar sequências de palavras. Podem errar a pronuncia de palavras comuns ou inverter letras e sons 
nas palavras.
Uma combinação de capacidades e dificuldades que afetam o processo de aprendizagem em uma ou mais 
das áreas de leitura, ortografia e escrita. Fraquezas concomitantes podem ser identificadas nas áreas de 
processamento da velocidade, memória de curto prazo, sequêncialização, percepção auditiva e/ou visual, 
linguagem faladas e habilidades motoras. Ela esta particularmente relacionada ao domínio e uso da 
linguagem escrita, o que pode incluir notação alfabética, numérica e musical.
Características da dificuldade de letramento
Dificuldades de leitura: sua identificação e avaliação.
As dificuldades de leitura podem incluir certas características. A criança pode:
    Hesitar nas palavras;
    Confundir – letras com formas semelhantes, como u e n;
▬ Palavras visualmente semelhantes, como amor e roma
▬ Palavras pequenas, como me e em;
    Omitir
▬ Palavras pequenas, como sal e las, outras palavras, os finais das palavras
    Cometer erros referentes à:
▬ Palavras semanticamente relacionadas, por exemplo, ler gato em vez de cão;
▬ Palavras polissilábicas como animal, corredor, família e assim por diante;
▬ Gramática incluindo o uso inadequado dos tempos verbais.
A identificação e avaliação das dificuldades de leitura incluem:
    Um perfil dos tipos de erro que o aluno comete (veja as características das dificuldades de leitura acima), 
por exemplo, pela analise das hesitações ou erros;
    Uma indicação de como o aluno lê (por exemplo, se ele hesita nas palavras);
    Uma indicação de se ele prefere a leitura silenciosa ou em voz alta, e se em uma delas há menos erros 
do que nas outras
Dificuldades de escrita e sua identificação e avaliação
A criança pode:
   Evitar em escrever;
   Ter dificuldade para copiar do quadro-negro e achar mais fácil copiar de algum material em sua mesa ou 
escrivaninha; 
   Ter um estilo de escrita manual inadequado.
 A identificação e avaliação das dificuldades de escrita incluem:
   A maneira como o aluno encara a tarefa (por exemplo, com relutância);
   A observação de que copiar do quadro parece particularmente difícil;
   A adequação ao estilo de escrita manual da criança.
Dificuldades de ortografia e sua identificação e avaliação A criança pode ter dificuldade com:
   As terminações er, or e ar das palavras.
   Palavras comumente utilizadas, assim como as mais raramente utilizadas;
   Certos sons, como s e z.
Ela tende a:
   Escrever foneticamente (por exemplo, foto ao invés de fotografia);
   Omitir o meio ou o final da palavra;
   Escrever certa palavra de forma inadequada (palhaso, palhasço, paliaço assim por diante, em vez de 
palhaço);
   Escrever letras ou silabas na sequência errada.
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Fatores causais
Entre os fatores associados à dislexia estão dificuldades fonológicas, dificuldades de processamento da 
informação, memória e coordenação, dificuldades organizacionais, problemas de sequêncialização e 
orientação, dificuldades visuais e de processamento auditivo.

Dificuldades fonológicas
A fonética (o estudo dos sons da fala), prosódia (referente a aspectos supra-segmentais da fala, como 
volume e entonação) e a fonologia são aspectos da fala inter-relacionados. A fonologia tem a ver com o 
“contraste significativo dos sons da fala”. Quando a dificuldade de fala de uma criança é relativa à fonologia, 
existe dificuldade em relacionar sons da fala a mudanças de significado. O conhecimento fonológico 
permite à pessoa que fala compreender que, quando um som da fala é modificado em uma palavra, seu 
significado muda.

Dificuldades de percepção auditiva e de processamento auditivo
Dado que alguns aspectos perceptuais da fala são relevantes para o desenvolvimento da consciência 
fonêmica, foi proposto que a capacidade de leitura pode estar relacionada à percepção da fala. Um aspecto 
da percepção auditiva refere-se à chamada categorização fonética. Na criação de diferentes sons da fala, 
há diferentes durações entre o instante em que o ar e liberado e a vibração das pregas vocais, o que é 
conhecido como o “tempo de inicio do vozeamento (VOT)”, muito importante na percepção da fala.
Dificuldades visuais e de processamento visual
Sensibilidade escotópica é um termo que passou a ser empregado em referencia a uma sensibilidade 
particular à impressão em preto no papel branco.
Para alguns alunos, óculos com lentes sombreadas ou com uma cobertura colorida na pagina parecia a 
ajudar a reduzir o clarão e estabilizar a imagem das palavras na pagina.
Outros fatores visuais que podem estar associados a dislexia relacionam-se à convergência, à acomodação 
e ao rastreamento.
Quando há dificuldade de rastreamento, o aluno tenderá a perder facilmente sua localização no texto

A avaliação das dificuldades visuais envolve observar se o aluno:
   Apresenta uma dificuldade inadequada à idade para discriminar letras que parecem as mesmas 
(m e n, f e t); 
   Apresenta uma dificuldade inadequada à idade para discriminar letras que são as mesmas, mas tem 
formas diferentes (M e m);
   Omite ou transpõe parte de uma palavra (que pode indicar uma dificuldade de segmento visual)
   Orientações espaciais (b-d; p-d; b-q; d-b; dp-dq; n-u; w-m; a-e)
Dificuldades de coordenação motora
Algumas crianças com dislexia têm dificuldades de coordenação motora que interferem na escrita e outras 
habilidades motoras finas, alem de habilidades motoras amplas utilizadas na vida diária e particularmente 
evidentes em alguns esportes.
Dificuldade de memória verbal de curto prazo (memória de fixação)
Problemas de memória verbal e aprendizagem foram encontrados em muitos estudos sobre dislexia, 
particularmente em tarefas envolvendo processos fonológicos. Por exemplo, muitos estudos descobriram 
que crianças com dislexia tendem a lembrar menos dígitos do que os leitores-controle. É possível que as 
dificuldades de memória verbal de algumas crianças disléxicas se relacionem a dificuldades de consciência 
fonológica, pois as dificuldades de memória contribuem para problemas em lembrar fonemas individuais 
como parte de uma estratégia fônica de leitura
A identificação e avaliação das dificuldades de memória incluem um perfil das áreas e circunstancias em 
que essas dificuldades estão evidentes. Alem de seu efeito sobre a leitura e as atividades relacionadas, a 
memória de curto prazo deficiente pode ser percebida por uma dificuldade em lembrar instruções, 
sequências de números, fatos e datas, compromissos e prazos de trabalho. Naturalmente, a criança achara 
mais difícil processar informações na memória de curto prazo se estiver tentando fazer outra coisa ao 
mesmo temo ou se estiver distraída. Será significativo para o professor observar as estratégias que o aluno 
utiliza para auxiliar a memória, em um sentido mais amplo, e que ajuda o aluno a planejar e lembrar prazos.



IPA - INSTITUTO  DE PEDAGOGIA AVANÇADA PEDAGOGA RESPONSAVEL: FLAVIA MARA RIBEIRO

5

Dificuldades de sequêncialização (ordem temporal)
Há alguma anomalia nos aspectos temporais de disfunção no sistema auditivo dos disléxicos, que 
provavelmente influenciaria nas habilidades fonológicas e, consequêntemente, na leitura.
A identificação das dificuldades de sequêncialização envolve a presença de dificuldades para:
   Sequênciar informações (por exemplo, sequênciar letras do alfabeto, palavras quando lê letras quando 
escreve números, ou lembrar números de telefones);
   Sequênciar eventos cronológicos (por exemplo, os dias da semana e os meses do ano ou lembrar uma 
sequência de eventos).

INTERVENÇÕES ENVOLVENDO AS HABILIDADES FONOLÓGICAS
A intervenção proposta para alunos de risco para a dislexia tem focado a necessidade do ensino de 
estratégias metafonológicas visando desenvolver a atenção e a percepção ao som da fala em associação 
ao domínio do mecanismo de conversão grafema-fonema necessário para a aprendizagem da leitura e da 
escrita em um sistema alfabético. A estrutura das intervenções deve ser traçada buscando apresentar a 
atividade, praticar, ampliar e retornar as diversas tarefas fonológicas propostas. Para que por meio de 
memorização e de um trabalho direcionado, a criança consiga sistematizar a relação letra/som, alem de 
desenvolver um ampliação lexical, com acesso rápido à informação por meio do processamento auditivo e 
ou visual da informação.
Sugestões de atividades que auxiliam e facilitam o processo de aprendizado da leitura e da escrita que 
permitem a intervenção precoce de escolares de risco para a dislexia. É importante ter em mente o objetivo 
de trabalhar precocemente a consciência fonológica como um fator facilitador para terapias e em sala de 
aula
   Brincando com os sons – identificação de sons variados
   Sequência de sons
   Adivinhando sons – de onde vem, quem ou o que realiza o som, telefone sem fio
   Ouvindo o silencio
   Sons das letras – historias com os sons das letras/rimas/aliterações (poemas,
parlendas...)
                   Ex: o rato roeu!
                   Brincadeiras como “lá vai um barquinho”.
                   Separar imagens, palavras com aliterações
   Criando palavras com silabas iniciais mediais e finais
   Trocando sons – alteração de fonemas (boca – foca)
   Que palavra é essa – oferecer oralmente apenas os sons que compõem uma palavra e solicitar a junção 
dos sons
   Soletrando caixa surpresa – (selecionar palavras de acordo com a etapa em que a criança se encontra).
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PARES DE 
FONEMAS NÃO-PALAVRAS PALAVRAS FRASES

/b/,/p/

PUAS
PELOIS
POSDAVA
CERPAS
EXPENSO
ALPO
DAMPÉM
PAVAI
MEPAÇÃO

BUAS
BELOIS
BOSDAVA
CERBAS
EXBENSO
ALBO
DAMBÉM
BAVAI
MEBAÇÃO

PAR
PULA
PAÇO
PATA 
PATO
PICO
PANDA
PIPOCA
PINGO
PANCADA
SAPÃO

BAR
BULA
BAÇO
BATA
BATO
BICO
BANDA
BIBOCA
BINGO
BANCADA
SABÃO

FÁBIO GUARDOU O POTE NA 
GARAGEM DE SUA CASA

FÁBIO GUARDOU O BOTE NA 
GARAGEM DE SUA CASA

/t/,/d/

TARCA 
TEÕES 
TILA
ATANHÃ
COETA
ISTA
LEXTO
LORTA

DARCA
DEÕES
DILA
ADANHÃ
COEDA
ISDA
LEXDO
LORDA

FATO
GATO
GRAVATA
TELA
TENTE
TESTA
TOURO
TURMA

FADO
GADO
GRAVADA
DELA
DENTE
DESTA
DOURO
DURMA

CAROL OLHA O GATO

CAROL OLHA O GADO

/k/,/g/

CAVALHA
DAÇÃO
ESTRECA
GENICO
MESCA
TARRECA

GAVAHA
DAGÃO
ESTREGA
GENIGO
MESGA
TARREGA

CAMA
CANSO
DICA
ECO
FICO
VOCAL

GAMA
GANSO
DIGA
EGO
FIGO
VOGAL

A VELHA TINHA UM GALO

A VELHA TINHA UM CALO

/f/,/v/

FÍDACAS 
FIGETA
FOISAS
FOPEGAS
GAFO
SEFA
TAFINHA

VÍDACAS
VIGETA
VOISAS
VOPEGAS
GAVO
SEVA
TAVINHA

FIM
FACA
FOTO
FEIO
FILA
UFA
FIGA

VIM
VACA
COTO
VEIO
VILA
UVA
VIGA

A FILA ERA GRANDE

A VILA ERA GRANDE

/s/,/z/

DASSA
EÇUTE
JÁSSACO
JUCES
LEPEÇA
NECEIDA
RACENCO

DASA
EZUTE
JÁZACO
JUZES
LEPEZA
NEZEIDA
RAZENCO

CAÇA
CAÇO
CINCO
DOCE
LOUÇA
SELA
PRESSA

CASA
CASO
ZINCO
DOZE
LOUZA
ZELA
PREZA

PAULO COMEU DOCE DE AMORA

PAULO COMEU DOZE AMORAS

/ʃ/,/ʒ/

CHUDA
CHEPALA
XERIBE
EMBACHA
CHUDETA
CHAMÉU
CHALNO

JUDÁ
JEPALA
JERIBE
EMBAJA
JUDETA
JAMÉU
JALNO

JÁ
JATO
JUMBO
JUTA
LIGEIRO
QUEIJO
RAJADO

H
JOÃO RALOU O QUEIXO

JOÃO RALOU O QUEIJO

HABILIDADE METAFONOLOGICA DE DISCRIMINAÇÃO/CONVERSÃO GRAFEMA-FONEMA
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DISGRAFIA

A palavra “disgrafia”, de origem grega, vem dos termos “graph”, que se refere à função da mão em escrever 
e às letras formadas pela mão, o prefixo “dys”, que indica a existência de um prejuízo, e o sufixo “ia” que faz 
referência à ter uma condição. Assim, disgrafia seria uma condição de prejuízo em formar letras pela mão, 
ou seja, indica deficiência em caligrafia e às vezes também em ortografia.
DISGRAFIA (DIS=DIFICULDADE E GRAFIA=GRAFAR/ESCREVER).É um transtorno da escrita
resultante de um distúrbio de integração visual-motora, que afeta a capacidade de escrever ou copiar letras, 
palavras e números. Trata-se de um transtorno funcional e apresenta-se em crianças com capacidade 
intelectual normal, sem transtornos neurológicos, sensoriais, motores e/ou afetivos que justifiquem tal 
dificuldade. Para Torres e Fernàndez(2011), as causas estão associadas á cinco aspectos:
Perceptivos: estão associadas a deficiências na percepção, na memória visual e auditiva ou a nível 
espaço-temporal, o que traz consequências na correta orientação das letras e na descriminação de 
grafemas com traços semelhantes. 
Intelectuais: associa-se a um déficit ou imaturidade intelectual; 
Linguísticos: relaciona a pronuncia/articulação deficiente conhecimento e utilização do vocabulário (código 
restrito) são apontados como causas de tipo linguístico. 
Afetivo-emocional: aponta entre baixos níveis de motivação e atenção, que poderão fazer com que a 
criança cometa erros ortográficos.
Pedagógicos: remetem para métodos de ensino inadequados.
Algumas características são notadas tais como:
   falta de pressão com debilidade dos traços, ou traços demasiadamente forte o que causa cansaço e 
lentidão na hora da escrita.
   dificuldades de entendimento na hora da leitura por parte dos alunos e professores.
   traços pouco precisos e incontrolados.
   desorganização das letras, letras retocadas e “feias”.
   espaçamento entre as linhas, palavras e letras são irregulares.
   desorganização do espaço ocupado na folha e pode-se referir à problemas de orientação espacial.
   adições incoerentes nas palavras ou omissões de letras, inversões ou confusões silábicas.
   escrita marcada pela junção de letras maiúsculas e minúsculas.
   dificuldades em realizar cópias.
   falar a si mesmo enquanto escreve, ou observar cuidadosamente a mão que está escrevendo;
   Copiar ou escrever muito lentamente ou com dificuldade - mesmo que o conteúdo seja nítido e legível;
Poderá ainda ser observado uma série de outros comportamentos, muitas vezes associados a outras 
dificuldades especificas de aprendizagem. (Disortografia, Dislexia, Discalculia).
 Sugestões de intervenção: 
Expor a postura gráfica correta, forma de segurar lápis ou caneta, a pressão, e ritmo da escrita e diferentes 
ligações entre letras distorcidas. 
Brincar com argilas, areias... 
Encorajamento de diferentes formas de expressão plástica: – recortes e colagens; – pinturas dentro de limites 
e grafias pela ligação de pontos e seguir trajetos; – fomentar a escrita de pequenos recados; treino de 
motricidade, equilíbrio e organização. 
Permita mais tempo para tarefas escritas, incluindo anotações, cópias e testes; 
Incentive a aprendizagem de habilidades de digitação para aumentar a velocidade e a legibilidade 
da obra escrita; 
Em vez de pedir ao aluno que escreva um conjunto completo de notas, forneça um contorno 
parcialmente concluído, assim o aluno pode preencher os detalhes tendo o cabeçalho (ou forneça 
os detalhes e peça ao aluno fornecer o cabeçalho) 
Remova "nitidez" ou "ortografia" (ou ambos) como classificação de critérios de algumas tarefas, 
ou tarefas de projeto a ser avaliada em partes específicas do processo de escrita; 
Tenha uma opção de fichário escrito, contendo um modelo de letras cursivas ou impressas na 
contracapa (é mais fácil para o aluno recorrer a este recurso do que à parede ou quadro-negro) 
Permita que o aluno use letra cursiva ou manuscrito, o que for mais legível 
Permita aos alunos a utilização de papéis ou instrumentos de escrita de diferentes cores. 
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Permitir que o aluno use papel milimetrado para matemática, que vai ajudar ao alinhar colunas de números.
Deixe o aluno encontrar uma caneta ou lápis “favorito”;
Desenvolva projetos de escrita cooperativa onde alunos podem assumir funções diferentes, tais como o 
“brainstorm”, “organizador de informações”, “escritor”, “revisor” e “ilustrador”.

A DISORTOGRAFIA

Uma criança com disortografia demostra,geralmente falta de vontade para escrever os seus textos são 
reduzidos,com uma organização pobre e pontuação inadequada. A sua escrita evidencia numerosos erros 
ortográficos de natureza diversa são eles: omissões,adições e inversões de letra,de silabas ou de 
palavras,troca de símbolos e lingüísticos que se parecem sonoramente. Erros de caráter visoespacial. 
-substitui letras que se diferenciam pela sua posição no espaço (“d””b”). Erros de caráter visoanalitico. 
-não faz sínteses e associações entre fonemas trocando letras sem qualquer sentido. De uma forma geral 
a característica mais comum nas crianças de disortografia e sem duvida a ocorrência de erros ortográficos.
Não separa sequências gráficas pertencentes a uma dada sucessão fônica, ou seja,une palavras 
ex:(o carro em vez de o carro) junta silabas pertencentes a duas palavras u separam incorretamente. Erros 
referentes as regras de ortografia. -não coloca “m”antes de “b” ou “p” -ignora as regras de pontuação 
-esquece de iniciar as palavras com letras maiúscula. 
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Discalculia

A discalculia é uma dificuldade para compreender e aprender matemática que não está associada a 
dificuldades gerais de aprendizagem – como as dificuldades de aprendizagem moderada, grave ou 
profunda – e, portanto, é considerada uma dificuldade de aprendizagem especifica. E descrita da seguinte 
maneira:
Discalculia é uma condição que afeta a capacidade de adquirir habilidades matemáticas.
Os aprendizes com discalculia podem ter dificuldades para compreender conceitos numéricos simples, não 
possuem compreensão intuitiva de números e tem problemas para aprender fatos e procedimentos 
numéricos. Mesmo que produzam a resposta correta ou usem o método correto, eles fazem isso 
mecanicamente e sem confiança.
Entre as dificuldades características da discalculia, está à dificuldade em realizar cálculos simples, como 
adição; dificuldade em saber como responder os problemas matemáticos; substituir um número por outro; 
inverter números (por exemplo, 6 por 9); reverter números ( por exemplo, 2 por 5); alinhar mal os símbolos, 
por exemplo, ao usar um ponto decimal; nomear, ler e escrever incorretamente símbolos matemáticos.
Tem sido feitas tentativas para identificar e delinear diferentes tipos de discalculia, que ampliam e 
suplementam as definições básicas:
   Discalculia espacial relaciona-se a dificuldades de avaliação e organização visuoespacial.
   Anaritmetria envolve confusão em procedimentos aritméticos, como, por exemplo, misturar operações 
escritas, como adição, subtração e multiplicação.
   Discalculia léxica (alexia) refere-se à confusão diante da linguagem matemática e sua relação com 
símbolos (por exemplo, subtrair, retirar, deduzir, menos e “-“).
   Discalculia gráfica (agrafia) refere-se a dificuldades para escrever os símbolos e dígitos necessários 
para os cálculos.
   Discalculia practografica relaciona-se à deficiência na capacidade de manipular objetos concretos ou 
graficamente ilustrados. A criança tem dificuldade em aplicar na pratica conhecimentos e procedimentos 
matemáticos. Ela pode não ser capaz de arranjar objetos em ordem de tamanho, comparar dois itens em 
relação ao tamanho Habilidades que são pré-requisitos e como elas podem ser ensinadas
Habilidades que são pré-requisitos e como elas podem ser ensinadas.
Há certas habilidades básicas que constituem pré-requisito na matemática. Se elas não estiverem 
adequadamente desenvolvidas, a criança terá dificuldade para desenvolver habilidades e compreensão 
subseqüentes. Certos pré-requisitos são necessários no trabalho no estagio fundamental. Nesse estagio, 
os objetivos iniciais de aprendizagem estabelecem que a experiência inicial de matemática do aluno inclui:
   Contar e reutilizar os números ate 10 em contextos familiares;
   Reconhecer os numero de 1 a 9;
   Falar a respeito e criar padrões simples;
   Começar a compreender a adição como combinar dois grupos de objetos e a
subtração como “retirar”;
   Descrever o formato e o tamanho de formas sólidas e planas;
   Empregar palavras do cotidiano para descrever posição;
   Utilizar idéias matemáticas iniciais para resolver problemas práticos.
As habilidades indispensáveis para a matemática também podem ser compreendidas em termos de 
classificação, números, comprimento, área, volume, peso, posição e movimento. Todas serão examinadas 
a seguir separadamente.
    Classificação
    Números
    Comprimento
    Área
    Volume
    Peso
    Posição e movimento
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Fluência e compreensão da leitura
O Bom leitor é aquele que é capaz de:
.Reconhecer com rapidez e eficiência as palavras de um texto
.Entender o que lê
.Reconhecer suas próprias incompreensões
.Revisar e procurar coerência global das informações

A leitura constitui uma atividade multidimensional que integra competências interdependentes que 
corroboram para a busca da significação plena de um conteúdo escrito.
Uma boa estimulação da leitura deve envolver desde os aspectos da fluência, que implicam a velocidade, 
precisão e expressividade da leitura.
Um bom nível de compreensão leitora depende ainda da confluência de três fatores:
o conhecimento lexical (o vocabulário) e sintático; 
da experiência individual da leitura que permite reconhecer a estrutura global dos textos; 
e do conhecimento do mundo acumulado pelo leitor.

ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS PROPOSTAS:
Fluência de leitura=precisão, automaticidade e prosódia.
Velocidade=número de palavras lidasX60 segundos
                               tempo total de leitura
         Leitura de pequenos textos e fazendo cálculo do rítmo (mesmo texto durante o mês)
         Explicar as funções dos sinais de pontuação
         Observar os recursos utilizados na escrita e os artifícios utilizados para transparecer
emoção e a intenção do autor na indicação da entonação e ênfase do discurso.  
         Leitura batata quente.
         Dramatização com dedoches (leitura só da parte marcada para aquele personagem).
         Brincando de ser jornalista.
         Fone de cano
         
COMPREENSÃO DE LEITURA
Compreender um relato implica penetrar na cadeia casual que organiza os acontecimentos e ações que 
constituem.

Conhecer a estrutura narrativa do texto pode facilitar a compreensão leitora. O conhecimento da estrutura 
típica do texto dá ao leitor um esquema de referência que facilita a compreensão por permitir a antecipação 
dos prováveis acontecimentos e a criação de expectativas a geração de inferências e o estabelecimento da 
relação entre as informações veiculadas que permitem a identificação mais acurada das ideias principais.
Outra capacidade implicada na construção da compreensão profunda e que é favorecida 
pelo conhecimento da estrutura textual é a geração de inferência.
ESTRATÉGIAS:
          Ativação dos conhecimentos prévios (paragrafação, títulos, subtítulos, imagens, título, 
autor, etc...)
          Leitura oral pelo professor.
          Dividir o texto em parágrafos e realizar o reconhecimento dos vocábulos
          Diferenciar entre informações explícitas e implícitas
          Exploração da ideia principal de cada parágrafo (imagem mental, dar título aos 
parágrafos, marcar com marcador marca texto.
          Estimulação da leitura reflexiva e crítica.
          Estratégias para dificuldades ortográfcas

Fato- o que se vai narrar (O quê?)

Tempo- quando o fato ocorreu (Quando?)
Lugar (Cenário)- onde o fato se deu (Onde?)

Personagens- quem participou ou observou o ocorrido (Com quem?)

Causa (ou Problema)- motivo que determinou a ocorrência (Por quê?)

Modo (ou as ações que são desencadeadas pelos problemas)- como se deu o fato (Como? O que foi 
feito para solucionar o problema).

Consequências (Resolução)- Geralmente provoca determinado desfecho da história.
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 A MEDROSA LILOCA 

Liloca foi passar as férias no sitio de seu avô. 
Era m lugar muito bonito que tinha muitas há arvores e um lago, com muitos patinhos. 
Seu avô sempre dizia que Liloca é uma alegria. 
Mas bem que ela podia acabar com aquela mania. 
Liloca tinha mania de ter medo de tudo: de barata, de trovão, de escuro e, muito mais que tudo, de 
fantasma. 
E se Liloca tinha medo, de noite tinha terror. 
Dormia com a luz acesa, enrolada no cobertor. 
Qualquer barulho que ouvia, logo pensava: É FANTASMA! [...] 
Naquela noite, estavam todos esperando o jantar quando, de repente, ouviram um grito: 
- Socooooorroo! Fantaaaaaaaaaasma! 
Liloca entrou correndo na sala: 
- Vo-vo-vovô, eu vi um-um-um fantas-tasma no-no-no quintal! 
PA-PA-passando em fren-frente da já-já-janela da co-co-cozinha. 
O avô saiu para ver o que tinha assustado a Liloca e, daí a pouquinho, voltou aborrecido da vida: 
-Que fantasma que nada, Liloca! 
Era a camisa do vovô que, com o vento, voou do varal e passou em frente à janela. 
Liloca sorriu envergonhada. Tinha ficado assustada por uma coisinha de nada. 

O CACHORRO CORREU ATRÁS DO GATO
EU TE AMO

O RATO COMEU O QUEIJO

A BOLA É COLORIDA

A BORBOLETA É AZUL

EU SOU ÚNICO E ESPECIAL

O GATO SUBIU NA ÁRVORE

ATIVIDADE DE LEITURA
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 1-Leia o texto com atenção e numere as linhas do texto.

 Receita de macarrão de Forno com Presunto e Queijo

 Cozinhe o macarrão em água fervente até ficar al dente. Escorra a água, 

 e reserve.

 Em uma tigela a parte, corte a muçarela e o presunto em cubos, em 

 seguida, acrescente o creme de leite e o molho de tomate e misture tudo

 

 Em um refratário resistente ao forno, coloque o macarrão e cubra o molho

 de presunto e queijo. Misture o macarrão e ao molho, de modo que fiquem 

 bem incorporado um ao outro. Polvilhe com queijo ralado (pode ser muçarela)

 e leve ao forno pré-aquecido a 200º por 10 minutos, ou até que o queijo 

 da superfície fique crocante e dourado.

 Retire do forno e sirva em seguida.

 2- Registre em um minuto até aonde conseguir ler.

NOME:_______________________________________________________________

DATA_______________________________________________________________

SEG

NÚMERO DE PALAVRAS 



IPA - INSTITUTO  DE PEDAGOGIA AVANÇADA

15

3-Leia o conjunto de pseudopalavras em voz alta para o seu colega.

Quanto tempo demorou?

4- Após a leitura da receita tente agora colocar na lista os ingredientes 

que fazem parte da mesma. Não pode consultar a receita!

salipo falato nolata riguifi

jonido tabita lequemo calemo

lesama faquilho casue quenlo

sugati matopa miãe

TEMPO

PEDAGOGA RESPONSAVEL: FLAVIA MARA RIBEIRO
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5- Ache as frases e sublinha-as.

Hoje bebi um suco de limão delicioso.

ÁGUALEITEVINHOUVASUMOLARANJAMELANCIALIMÃOBANANA

MORANGOÁGUASUMOBATIDOPROTEÍNALÍQUIDOQUENTEFRIOH

ANHOJEBEBIUMSUCODELIMÃODELICIOSOSUMOMORGOLARANJ

MARACUJÁSBEBIUVASLIMÃOFRIGORÍFICOFRIOSQUENTEMORNO

Comi uma fatia de bolo de laranja.

  LARANJAMELIOGURTEBOLOCOMIFATIAFORNOMÃEFEZBOLONOZ

  ESMAÇACANELABOLOFATIACOMIAÇÚCARFARINHAFERMENTOBO

  OBATEDEITAOVOSGEMACLARASCASTELOBOLOFATIACOMILARA

  NAJAFATIACOMIFATIAUMAGEMABATEDEIRASBOLOFORNOCOMIU

  MAFATIADEBOLODELARANJACOMIFATIABOLOUMALARANJAFOR

  NOAÇÚCARFARINHALARANJACANELAFERMENTOFATIABOLOCOM

SUGESTÃO ANTES DE RESPONDER

1-Retira das perguntas a palavra principal

2-Vai à receita no cartão 4 e verifica onde a palavra 

se encontra

3-Encontre a resposta e registre a mesma

6-Como deve ser cortado o presunto? (entre a linha 2 e 4)

Palavra principal:

    _________________________________________________________

    

    _________________________________________________________
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7-Que molho vai cobrir o macarrão antes de ir ao forno? 

  (entre a linha 6 e 8)

Palavra principal

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8-Qual o último ingrediente que deves colocar em cima da massa?

  (entre a linha 7 e 10)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9-O que acha que o autor da receita quis dizer com a frase (linha 8):

‘Misture o macarrão ao molho, de modo que fiquem bem incorporados

um ao outro’

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10-Como deve ficar o queijo no final? (entre a linha 9 e 11)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11-As palavras abaixo são dígrafos. Lê as mesmas e repare no som 

que as letras destacadas produzem.

nascimento          guitarra          chato

caminho            barroco          comissária

queijo             descida          trabalho

Os Dígrafos são duas letras que representam apenas um som
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