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1. Importância da consciencialização sobre as 

Perturbações Específicas da Aprendizagem (PEA) no 

ensino profissional (CEIPES, AEVA) 

 

 
As dificuldades de aprendizagem são problemas de processamento neurológico. Estes 

problemas de processamento podem interferer com as competências básicas de aprendizagem, 

nomeadamente a leitura, a escrita e a matemática. Podem igualmente afetar competências a 

uma nível mais elevado, como a organização, planeamento de tempo, raciocínio abstrato, 

memória de curto e longo prazo e atenção. É importante perceber que as dificuldades de 

aprendizagem podem condicionar a vida do indivíduo, bem como as suas relações com a 

família, os amigos e o local de trabalho. 

A criança ou o jovem com dificuldades de aprendizagem apresenta frequentemente as 

seguintes características: 

• Hiperatividade; 

• Problemas psicomotores; 

• Instabilidade emocional; 

• Problemas de orientação em geral; 

• Distúrbio de atenção; 

• Impulsividade; 

• Perturbações da memória e raciocínio; 

• Dificuldades de audição e na fala. 

Nem todas as crianças com dificuldades de aprendizagem expressam as mesmas dificuldades. 

Contudo, as mais comuns são:  

• Dislexia: caracterizada pela Associação Internacional de Dislexia (2003, cit. por Teles, 

2009), devido a dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e baixo 

desempenho ao nível das competências de leitura e ortografia. Normalmente, estas 

dificuldades resultam de um défice na componente fonológica da linguagem. Em 
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segundo lugar, podem existir dificuldades de compreensão escrita, experiência de 

leitura reduzida, o que pode impeder o desenvolvimento de vocabulário e 

conhecimento geral. 

• Disgrafia: definida pela Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades 

Específicas de Aprendizagem (2016) como uma: alteração da escrita que a afecta na 

forma ou no significado, sendo do tipo funcional. Perturbação na componente motora 

do acto de escrever, provocando compressão e cansaço muscular, que por sua vez são 

responsáveis por uma caligrafia deficiente, com letras pouco diferenciadas, mal 

elaboradas e mal proporcionadas.  

• A Discalculia é um transtorno neurológico que afeta essencialmente a compreensão e 

utilização dos números.  

• A Dislalia é um distúrbio que afeta o discurso e é caracterizada pela dificuldade em 

articular as palavras.  

• Disortografia: definida como "... o conjunto de erros ortográficos que afetam a palavra 

mas não o seu traçado ou grafia” (Garcia Vidal, 1989, cit. por Torres & Fernández, 

2001, p.76). Está relacionada com a capacidade de transmitir corretamente o código de 

linguagem falada ou escrita.  

• PHDA (Perturbação de Hiperatividade / Défice de Atenção) é a dificuldade de 

atenção, hiperatividade e impulsividade.  

A avaliação das dificuldades de aprendizagem deveria ser realizada o mais cedo possível e ser 

conduzida por uma equipa multidisciplinar de modo a assegurar um diagnóstico/avaliação 

global do aluno. A família será sempre um parceiro fundamental desde o momento da 

avaliação até à intervenção, dentro e fora da escola.  

A intervenção deverá ser realizada tendo por base um programa de intervenção previamente 

elaborado, de modo a ir ao encontro das necessidades educativas ao nível da leitura, escrita 

e/ou cálculo de cada aluno. Os métodos e estratégias a serem adotados deverão ser totalmente 

adaptados e à medida do perfil de cada criança. 

Os pré-requisitos relacionados com as funções de leitura, escrita, expressão, compreensão e 

cálculo podem ser trabalhados de acordo com as necessidades de cada um.  

Além destas competências psicopedagógicas, é igualmente importante intervir ao nível 

socioafetivo (motivação, autoestima), comportamental (atenção/concentração, persistência, 

velocidade de trabalho) e trabalhar técnicas e métodos de estudo.  
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A Escola Inclusiva tem como objetivo assegurar que todos alunos, independentemente das 

suas características físicas ou cognitivas, têm acesso à Escola.  

A Escola, enquanto organização de formação pessoal e social, pode disponibilizar aos alunos 

com necessidades educativas especiais, que são incapazes ou têm dificuldades em completar a 

escolaridade obrigatória (até aos 18 anos de idade), cursos vocacionais/profissionais de forma 

a ajudá-los na transição para a vida ativa. 

Com o Decreto-Lei 3/2008 (Educação Especial), e mais recentemente com o Decreto-Lei 

54/2018 (Educação Inclusiva), a escola, juntamente com a gestão flexível do currículo, exige-

se aos diretores, professores e técnicos envolvidos uma diversidade de atividades/estratégias 

que vão ao encontro de todos os alunos, promovendo assim um maior sucesso educativo. 

Os cursos profissionais destinam-se a alunos que completam o 9.º ano de escolaridade ou 

formação equivalente e que optam por um sistema de ensino mais prático, com uma formação 

orientada para uma integração direta no mercado de trabalho.  

A partir da experiência da Escola Profissional de Aveiro, de uma forma geral, podemos 

afirmar que professores, técnicos e outros parceiros que interagem com esta modalidade de 

ensino-aprendizagem consideram que os cursos profissionais beneficiam os alunos com 

necessidades educativas especiais, especialmente devido à sua componente prática, mas 

também por favorecerem uma melhor integração/inserção no mercado de trabalho. No 

entanto, parece haver igualmente unanimidade em considerar como difícil a inserção 

profissional dos alunos com necessidades educativas especiais no mercado de trabalho. 

Há também diversos estudos que reforçam a ideia desta dificuldade, chegando mesmo a 

questionar se a integração destes alunos nos cursos profissionais permitem efetivamente uma 

maior autonomia na aquisição de competências. Uma coisa parece certa: a aprendizagem 

destes alunos será mais eficaz se existir cooperação entre todos os envolvidos  no processo de 

ensino-aprendizagem, nomeadamente dos professores ems ala de aula, técnicos, pais/tutores, 

entidades externas (concretamente as empresas que acolhem estágios) e a ideia de que o 

professor de educação especial é o único responsável pela educação e integração do aluno 

com necessidades educativas especiais deveria ser, de uma vez por todas, abolida.  

 

 

Referências: 

Disgrafia. http://www.appdae.net/disgrafia.htm. 
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https://Idamerica.org/types-of-learning-disabilities 

https://www.ativosaude.com/saude-mental/dificuldades-de-aprendizagem-o-que-sao-e-tipos-

mais-comuns/ 

https://www.somospar.com.br/dificuldade-de-aprendizagem/ 

https://www.centrosei.pt/areas-de-intervencao/dificuldades-de-aprendizagem/ 

http://www.appdae.net/o_que_sao_dif_apren.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Importância de conhecer as PEA no Ensino das TIC 
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm muito a oferecer àqueles que 

possuem Perturbações Específicas da Aprendizagem (PEA), especialmente ao nível da escrita 

e/ou leitura, as quais não são evidentes noutras áreas das suas capacidades. As TIC podem ser 

utilizadas para ajudar as pessoas com dificuldades de aprendizagem como a dislexia, 

apoiando na escrita ou leitura e dando oportunidades para reforçar e praticar as suas 

capacidades. 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem possuem uma discrepância entre as suas 

capacidades e o seu desempenho numa ou mais das seguintes áreas: leitura, escrita, 

organização e sequência de problemas, análise e síntese, aquisição da linguagem, matemática, 

raciocínio e audição. Muitas destas áreas poderão ser vitais na aprendizagem/compreensão de 

técnicas e programação das TIC.  

Muitas pessoas com dificuldades, por ex. dislexia, descobrem que têm problemas na escrita, o 

que poderá fazer com que se tornem escritores lentos ou receosos. O esforço exigido fará com 

que muitas vezes se desviem do conteúdo do trabalho e a verificação final do mesmo será 

ainda mais árduo se a sua ortografia foi difícil de ler. Ao utilizarem um teclado e um ecrã 

poderão dedicar mais atenção ao conteúdo e ortografia da sua escrita. 

 

As TIC e as PEA  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecem um grande potencial no apoio 

à aprendizagem ao longo da vida de todos os grupos de alunos, incluindo aqueles que 

possuem dificuldades de aprendizagem. A aplicação das TIC reforça a independência, 

integração e igualdade de oportunidades das pessoas com PEA e, consequentemente, facilita a 

sua inclusão na sociedade enquanto membros valorizados, respeitados e contribuintes 

(UNESCO IITE, 2006). 

Quando se inicia a educação nas TIC é importante ter uma ideia clara das necessidades / 

requisitos do utilizador e perceber como as ferramentas das TIC poderão ajudar. Isto será uma 

garantia de que o equipamento e/ou software escolhido é apropriado e pode ser utilizado. Um 

processador de texto completo poderá não ser indicado para uma criança que esteja a aprender 

a escrever. Um aluno que estude na universidade precisará de um sistema adaptado ao seu 

trabalho. Apoio e formação durante o período experimental poderão ser necessários para 

avaliar plenamente a adequação do equipamento ou plataforma escolhidos. 
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Existem vários tipos de tecnologia (software e hardware educativo) disponível para alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Devido a tal abundância, é muitas vezes difícil decidir 

qual utilizar com estes alunos. Ao selecionarmos software e hardware, há determinados 

aspetos que devem ser tidos em conta. O modelo SETT desenvolvido por Joy Zabala foca-se 

em quatro áreas críticas: 

- Aluno 

- Ambiente 

- Tarefas 

- Ferramentas 

Aluno 

Ao corresponder tecnologia e alunos, é fundamental que o processo seja dirigido pelo aluno e 

não tanto pela tecnologia. O foco inicial deverá estar mais nas necessidades do aluno e no 

objetivo da utilização das TIC do que na tecnologia em si. 

Ambiente  

Considerar os diversos ambientes onde o aluno utilizará as TIC, assim como a forma como as 

TIC serão inseridas nestes ambientes. Considerar igualmente o apoio disponível ao aluno nos 

vários ambientes. 

Tarefas  

É importante manter em mente os requisitos curriculares, bem como as tarefas instrucionais. 

Examinar cuidadosamente o que está realmente a ser ensinado e as tarefas que se espera que 

os alunos desenvolvam, de forma a determinar onde as TIC podem ser mais bem utilizadas no 

apoio à aprendizagem.  

Ferramentas 

Depois de inicialmente se considerar quem utilizará a tecnologia, onde será utilizada e para 

quê, o passo seguinte deverá ser observar as ferramentas disponíveis. As ferramentas referem-

se não apenas à tecnologia em si, mas também às estratégias para a utilizar. Ao observar 

primeiro o aluno, o ambiente e as tarefas, a equipa pode depois tomar uma decisão informada 

no momento de selecionar a tecnologia a utilizar. 

A informação deverá ser reunida nestas quatro áreas por uma equipa de pessoas relevantes 

que esteja, envolvidas na educação do aluno (por ex., professor do ensino especial, professor 
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de apoio educativo, professor regular, aluno, pais, assistentes da sala de aula, ou qualquer 

outro agente educativo). 

 

Questões específicas quando se utilizam as TIC enquanto meio de aprendizagem das 

TIC  

As TIC no geral são um tópico muito vasto. Existem diversas áreas que podem ser escolhidas 

de acordo com o interesse e as capacidades dos alunos. Há pacotes ou aplicações que podem 

ser aprendidos através de um processo de aprendizagem normal e gradual. A programação 

poderá ser um pouco mais extenso, detalhado e lógico. A primeira preocupação poderá ser 

como é que pessoas com PEA conseguem aprender conteúdos relacionados com as TIC se 

têm dificuldades em aprender novas terminologias e lidar com estruturas e lógicas. 

Há algumas diferenças entre linguagens de programação e linguagens neutras. A programação 

é uma linguagem formal. Isto significa que a ela se aplicam regras rígidas. As máquinas 

entendem apenas a sua própria linguagem e isso pode causar ambiguidade na codificação. A 

questão que aqui se coloca é como tornar as linguagens de programação fáceis, com as suas 

regras de codificação limitadas, e acessíveis às pessoas com dificuldades de aprendizagem? 

Existem diversas linguagens de programação, tais como as linguagens de programação 

funcional e as linguagens de programação imperativa. As linguagens de programação 

funcional têm palavras curtas, enquanto que na programação imperativa, como o Java, é 

possível definir variáveis extensas devido à disponibilidade de várias bibliotecas e categorias. 

Estas diferenças entre linguagens podem aumentar a preocupação: podem elas aprender e 

programar utilizando qualquer linguagem de programação ou apenas um determinado tipo de 

programação? 

Os ambientes das linguagens de programação são também diferentes. Possuem diferentes 

padrões de cor e tipos de fonte. Algumas delas têm um editor visual, enquanto outras têm 

apenas texto, bem como direções distintas entre os códigos de escrita, sentido avançado, e 

instruções de depuração, sentido inverso. Esta é mais uma preocupação: fazer programação 

será mais fácil ou mais difícil para as pessoas com PEA? 

As tecnologias de apoio (TA) são fatores importantes e a ter em conta no momento das 

adaptações em sala de aula para os alunos com dificuldades de aprendizagem. A tecnologia de 

apoio é definida como qualquer item, peça de equipamento, produto ou sistema, adquirido 

comercialmente e pronto a usar, modificado ou personalizado, que pode ser utilizado de 
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forma direta para assistir, manter ou melhorar as capacidades funcionais dos indivíduos com 

dificuldades de aprendizagem (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 2004, 

Capítulo 33, Secção 1401 (25) EUA). 

É possível realizar adaptações e alterações ao computador padrão e ao seu software de modo a 

dar apoio suplementar, caso tal se verifique necessário. 

 

Referências: 

Bailly, G., Benoît, C., Sawallis, T.R. (2002). Talking Machines: Theories, models and 

designs. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 

Benoît, C., Pols, L. (2002). On the assessment of synthetic speech. [In:] G. Bailly., C. Benoît, 

T.R. Sawallis, Talking Machines: Theories, models and designs. Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, pp. 435-441. 

Benoît, C., Grice, M., Hazan, V. (2006). The SUS test: A method for the assessment of text-

to-speech synthesis intelligibility using Semantic Unpredictable Sentences. Speech 

Communication, 18(4): 381-392. 

Beukelman, D. R., Yorkston, K.M., Dowden, P.A. (2005) Communication augmentation: A 

casebook of clinical management. London, Taylor & Francis. 

Zambrana, D.J., Blanco, J.J. (1999). Tecnologías de la información en la educación. Madrid: 

Ediciones Anaya Multimedia S.A. 

 

 

 

 

 

3. Características gerais das Necessidades Educativas 

Especiais 

(APS) 
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O termo necessidades educativas especiais foi introduzido por Mary Warnock no Relatório 

da Comissão de Inquérito sobre a Educação das Crianças e Jovens com Deficiência  e 

apresentado ao governo do Reino Unido. O termo referia-se às necessidades das crianças e 

jovens que possuíam exigências únicas por diversos motivos, entre elas as incapacidades. 

Hoje em dia, altura em que vivenciamos alterações fundamentais no mundo social, as 

necessidades educativas são frequentemente definidas como uma interação entre as 

características individuais dos aprendentes e os ambientes educativos em que aprendem 

(Frederickson, Cline 2002:26).   

Cada estado membro da UE tem as suas próprias leis que enumeram os grupos de alunos com 

necessidade de apoio educativo. Na Polónia, quando se fala em necessidades educativas 

especiais, são considerados os seguintes critérios: 

• dificuldades; 

• inadaptação social; 

• risco de inadaptação social; 

• transtorno emocional e/ou de comportamento;  

• superdotação; 

• dificuldades específicas de aprendizagem;  

• PEA; 

• doença crónica; 

• crises e/ou situações traumáticas;  

• insucesso escolar; 

• negligência ambiental resultante das condições de vida da criança e da sua família, 

forma como passa o seu tempo livre e interações sociais;  

• dificuldades de adaptação resultantes de diferenças culturais ou mudanças no contexto 

de aprendizagem (including ambiente educativo estrangeiro). 

De modo a compreender na totalidade a dimensão das dificuldades que os alunos com 

necessidades educativas especiais apresentam, é necessário não só analisar cuidadosamente o 

seu currículo, mas também o processo de aprendizagem em si, as competências e métodos 

utilizados pelos professors, as técnicas de gestão de sala de aula, entre outros (tais como a 

interação com a família e os seus pares). 
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Esta abordagem em múltiplos contextos para descrever as necessidades educativas do 

indivíduo é passível de implementação, particularmente através da utilização de uma 

ferramenta de diagnóstico funcional destacada pela Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (UN 2007). Esta sugeriu igualmente a utilização de uma 

ferramenta conhecida como Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e 

saúde – CIF1 (WHO 2009), que enfatiza a multidimensionalidade e multiperspetiva tanto da 

razão como dos resultados das características comportamentais específicas de uma pessoa em 

concreto.  
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4. Descrição pormenorizada das características das PEA, 

de acordo com os estudos mais recentes sobre este assunto 

(APS, PARVI) 
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4.1. Causas das Perturbações Específicas da 

Aprendizagem (PEA) (APS) 

As Perturbações Específicas da Aprendizagem (PEA) são algumas das dificuldades de 

aprendizagem mais comummente diagnosticadas. Entre os motivos para tal estão os atrasos 

ou transtornos no desenvolvimento das competências cognitivas, o que leva a diversas 

intervenções. Na décima revisão atualizada da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde as perturbações específicas da linguagem 

(PEL) são denominadas como perturbações específicas no desenvolvimento das 

competências escolares e codificadas como F81. Dentro desta categoria estão: perturbação 

específica com défice na leitura (F81.0), perturbação específica com défice na expressão 

escrita ((F81.1), perturbação específica com défice na matemática (F81.2) e outros 

transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81.8) (www.who.int). 

Apesar de inúmeras investigações terem sido realizadas em diversos centros de investigação, 

não existe apenas uma etiologia para estas perturbações. Acredita-se que um dos fatores 

cruciais para o seu desenvolvimento são fatores biológicos e estudos mais recentes têm-se 

focado neles. Entre eles têm sido destacados: historial genético (Pennington i Olson 2005; 

Demonet i wsp. 2004), atrasos no desenvolvimento do sistema nervoso (Habib 2000) e danos 

no sistema nervoso (disfunção cerebral minima) (Habib 2004; Demonet i wsp. 2004). 

Paralelamente à investigação realizada sobre a etiologia das perturbações específicas da 

aprendizagem estão os desenvolvimentos na intervenção pedagógica (criação e avaliação de 

diversos métodos). Os mais frequentemente utilizados são a exercitação da função cognitiva e 

a estimulação sensorial (na maioria das vezes a perceção auditiva). Contudo, nenhum deles 

foi até ao momento considerado como infalível. Normalmente, pouco depois de ser publicado 

um novo método desenvolvido e a sua eficácia, são redigidas diversas analyses críticas, 

salientando as limitações do procedimento descrito (habitualmente referindo-se à sua 

metodologia), quantidade de assuntos ou falácias de raciocínio. 

Até ao momento, a forma de atuação mais precisa parece ser a adaptação de métodos, formas, 

didática e organização do processo de aprendizagem às capacidades e necessidades 

individuais de cada aluno com necessidades educativas especiais. 
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4.2. Sinais das Perturbações Específicas da 

Aprendizagem com défice na leitura - dislexia 

(PARVI) 
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A Dislexia é um distúrbio da comunicação. O termo dislexia deriva do Grego e significa 

“dificuldades com as palavras” / dis – dificuldade, lexia – palavra/. 

O termo dislexia foi utilizado pela primeira vez por Berlin (1887) e introduzido por Orton 

(1937), tendo substituído a designação “cegueira das palavras”. „... A síndrome da dislexia é 

um conjunto de múltiplos sintomas que afetam o processo de ensino da leitura, expressão 

escrita, organização espaciotemporal.” (Chanavoma М., 2001). 

Durante o diagnóstico e consulta, deverá ser tido em conta que a dislexia é apresentada como 

uma dificuldade em: 

• processar a perceção de informação visual e auditiva;  

• assimilar informação a diferentes níveis: classificar, separar, organizar;  

• processar informação; 

• lembrar – maioritariamente memória de curto prazo, o que impede o processamento de 

estímulos e seu armazenamento na memória de longo prazo;  

• reproduzir a informação a nível linguístico e motor;  

As pessoas com dislexia têm em média um QI médio ou acima da média; o atraso no 

desenvolvimento das competências de leitura manifestam-se nos primeiros anos da escola; a 

visão e audição são normais; possuem motivação para ler; têm igualmente um bom potencial 

educativo; não possuem qualquer incapacidade física ou problema emocional relacionado 

com a leitura (Pavlidis, 1999). 

A dislexia está predeterminada e é geneticamente herdada. 

Os sinais de dislexia mais comummente observados são: 

• Trocar ou confundir carateres fonética ou graficamente semelhantes; 

• Ler letra por letra ou sílaba por sílaba; 

• Trocar os sons ou sílabas de uma determinada palavra; 

• Incompreensão dos textos no momento da leitura; 

• Agramatismo ao ler textos corretamente redigidos.  

A dislexia é uma condição que reflete também na leitura de carateres em Braille. 
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Dependendo das dificuldades, é possível sintetizá-las em dois grupos básicos. O primeiro 

grupo refere-se à incapacidade ou dificuldade de aprendizagem das letras, e a segunda às 

dificuldades na leitura de palavras e compreensão do sentido dos textos. 

A Associação Europeia de Dislexia (AED) apresenta a seguinte definição: 

"A dislexia é uma diferença, com origem neurológica, na aquisição e utilização das 

competências de leitura, expressão oral e expressão escrita.”  

A Associação Internacional de Dislexia (AID, 1994) determina a seguinte definição detsa 

dificuldade de aprendizagem: De origem neurológica, é muitas vezes uma predisposição 

familiar que interfere com a aquisição e processamento da linguagem. Manifesta-se na 

perceção e expressão da linguagem, incluindo o processamento fonológico da leitura, 

expressão escrita e oral, caligrafia e muitas vezes até o cálculo. A dislexia tem uma origem 

neurológica e não é o resultado de falta de motivação, incapacidades sensoriais, ensino 

desadequado ou capacidades relacionadas com o ambiente social. Embora a dislexia seja uma 

incapacidade para toda a vida, é frequente as pessoas com dislexia reagirem de forma positiva 

a uma intervenção continuada e adequada.”  

A dislexia é uma dificuldade específica da aprendizagem, com origem neurológica, 

caracterizada por dificuldades no reconhecimento adequado das palavras, por um discurso 

pobre e dificuldades de descodificação, resultantes de um défice na componente fonológica 

da linguagem, muitas vezes surpreendente, quando comparado com as capacidades 

cognitivas e com as aprendizagens em outras áreas. 

Consequências secundárias podem incluir problemas na compreensão escrita e uma 

experiência de leitura reduzida, o que poderá condicionar a aquisição de vocabulário e o 

conhecimento base.  Adaptado de AID, Conselho de Administração, nov. 12, 2002. Muitos 

códigos do ensino público, incluindo New Jersey, Ohio e Utah, adotaram esta definição. 

Poderá saber mais sobre o consenso alcançado com esta definição através de: Definition 

Consensus Project. https://www.eda-info.eu/dyslexia-in-europe 
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4. 3. Sinais das Perturbações Específicas da Aprendizagem 

com défice na expressão escrita – disgrafia e disortografia 

(PARVI) 

O termo “disgrafia” refere-se a dificuldades na escrita: dis – distúrbio, grafo – escrita. É uma 

disfunção específica no processo da escrita que ocorre tanto em crianças como em adultos. 

Acontece com bastante frequência todos os problemas que surgem durante o processo de 

https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/
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aprendizagem da escrita serem considerados disgrafia. Do ponto de vista de diagnóstico, os 

casos seguintes não devem ser confundidos com disgrafia: 

- Escrita vagarosa; 

- Escrita com letras disformes; 

- Preguiça na escrita; 

- Falta de experiência de escrita; 

- Distração na escrita / falta de concentração.  

Algumas das formas de escrita acima apresentadas podem aparecer na escrita de alguém com 

disgrafia mas etsas não são específicas. Os sinais característicos de disgrafia são: 

- espasmos dos dedos enquanto escreve; 

- misturar carateres muito grandes e muito pequenos num texto escrito;  

- juntar letras impressas e manuscritas, devido à sua incapacidade de aprender as letras 

manuscritas;  

- ritmo decrescente de escrita em textos longos;  

- necessidade de repetir de forma recorrente as palavras enquanto as escreve;  

- alterações da inclinação das letras;  

- forma incorreta de segurar o lapis ou a caneta;  

- incapacidade para determinar espacialmente o layout/formato da página.  

Cada país estipula os critérios que apontam para a disgrafia de acordo com:  

- o tipo de elementos gráficos ou simbólicos utilizados na escrita da respetiva língua;  

- o tipo de erros mais comuns no processo de escrita;  

- as especificidades da língua falada;  

-   o impacto na relação sociocultural da pessoa que revela problemas no discurso escrito.  

A Disortografia é um transtorno associado à falta de uma ortografia adequada.  Normalmente 

aparece associada à dislexia, mas por vezes surge igualmente isolada. Na maior parte das 

vezes, a disortografia deve-se à ausência de orientação espacial (confundindo direita e 

esquerda e cima e baixo). Por vezes, está relacionada com perturbações afetivas ocorridas na 

infância.  
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4. 4. Sinais das Perturbações Específicas da Aprendizagem 

com défice na matemática - discalculia (APS) 

Perturbação específica das competências aritméticas (código F.81.2 da AID-10), geralmente 

denominada de discalculia ou discalculia de desenvolvimento, afeta cerca de 3-6% da 

populção estudantil (Kucian & von Aster 2015). 

Alguns defendem que os sintomas da discalculia estão relacionados com a idade e a 

escolaridade. Outros acreditam que é possível distinguir subcategorias de discalculia.  
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No que se refere aos jovens e jovens adultos, os sinais geralmente destacados são, entre 

outros: 

• dificuldade de cálculo mental (mesmo jovens e alunos do secundário contam pelos 

dedos, imaginam ou desenham objetos, etc.), diferencial e algoritmos; 

• dificuldade de executar operações em conceitos matemáticos, tais como tempo, 

números inteiros, variáveis, etc.; 

• dificuldade em realizar operações espaciais (ex. 3D); 

• dificuldade em desenvolver qualquer tarefa que envolva escrita de números ou 

programação manual de aparelhos eletrónicos; 

• dificuldade em ler números corretamente; 

• dificuldade em utilizar de forma correta um plano axial e representação espacial de 

números (ex. determinar a posição de números positivos e negativos num plano axial, 

posição de números por ordem crescente e decrescente, etc.); 

• dificuldade em comparar valores numéricos de numerais árabes, em contraste com 

conjuntos de elementos de números perfeitos;   

• dificuldade em lidar com situações do dia-a-dia, tais como contar dinheiro, estimar o 

custo de uma compra, confundir números de autocarros, lembrar-se de datas 

importantes (aniversários, etc.), orientação espacial e temporal, calcular o tempo 

necessário para executar uma tarefa, recordar e prever etapas futuras, tirar cartas num 

jogo de cartas, registar resultados de um jogo, etc. (Rousselle, L., Noel, M.-P., 2007; 

Fradkin 2010; Plerou e co. 2013; Purohit e outros. 2008; Andres, Seron i Olivier 2007; 

Kaufmann 2008; Sato e co. 2007: Thompson e co. 2004). 
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4.5. Sinais de dificuldades verbais e não verbais (Apraxia, 

Disartria, Distúrbios da Voz e Gaguez e dificuldades 

visoespaciais) (PARVI) 

 

Os transtornos da comunicação dividem-se em dois grandes grupos:  transtorno da fala e 

transtorno da linguagem.  
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As perturbações da fala são inconsistências no desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

e afetam a realização da articulação / discurso. Os transtornos da fala incluem distúrbios da 

voz e de articulação. 

1. Distúrbios vocais. Os distúrbios vocais afetam a qualidade da voz necessária para produzir 

um discurso. Os distúrbios vocais são:  

- Disfonia – alteração de algumas das qualidades acústicas da voz (intensidade, tom, 

timbre e duração); 

- Afonia – perda total da voz; 

- Rinofonia – perturbação da circulação do ar durante a formação de sons nasais. 

2.  Distúrbios de articulação da fala. O distúrbio de articulação significa que há uma 

malformação constante na articulação dos sons.  

Caracteriza-se pela dificuldade em articular um ou vários sons de um determinado grupo 

fonético, bem como em articular corretamente dois ou mais sons de diferentes grupos 

fonéticos. Dependendo da natureza do distúrbio, pode existir a omissão / substituição / 

distorção de um som isolado ou múltiplos sons. 

Distúrbios específicos de articulação da fala (dislalia funcional). As pessoas que revelam 

apenas problemas de articulação apresentam um nível intelectual e sensorial normal sem 

qualquer tipo de anomalia dos órgãos intervenientes no discurso. Os erros de articulação são 

permanentes e repetitivos. A dislalia poderá ser apresentada como a consequência de um 

outro problema que a origina, por exemplo, um défice intelectual ou sensorial. Nestes casos, 

os erros são mais sérios e em maior número. 

Os distúrbios de articulação da fala podem ser a consequência da existência de um maxilar 

superior ou inferior saliente/proeminente, uma abertura maior entre o maxilae superior e 

inferior, dentes muito grandes ou muito pequenos, língua muito pequena ou muito curta, 

ligação reduzida do palato inferior ou superior, palato baixo, alto, estreito, ogival, … 

São igualmente considerados distúrbios de articulação da fala se a entoação, o ritmo, as 

pausas, o tempo, acentuação das frases, etc., forem invulgares. 

3. Distúrbios do espectro da fala. O mais comum é a gaguez, a qual afeta a fluência do 

discurso/fala. Engloba também repetições de sons, lílabas, palavras, prolongamento de sons, 

bloqueios na fluência do discurso, espasmos dos músculos vocais, respiração descoordenada 

durante o discurso, entre outros. 
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4. Aos distúrbios da fala causados pela fraqueza do controlo dos músculos envolvidos na 

produção da fala e inervação dos órgãos envolvidos na mesma dá-se o nome de Disartria. 

5. Apraxia / Dispraxia – Distúrbio da Praxis.  No caso da apraxia e da dispraxia existe um 

subdesenvolvimento linguístico. O distúrbio da fala é uma consequência de uma lesão no 

sistema nervoso central e é caracterizado por um conjunto de erros de articulação das 

palavras, troca de sons, adicionar, repetir e prolongar sons. 

6. Perturbações da linguagem. Os distúrbios no desenvolvimento da língua são 

considerados da seguinte forma: alalia: subdesenvolvimento geral da fala; perturbações da 

linguagem associadas ao autismo; distúrbios da linguagem associados ao subdesenvolvimento 

da audição; perturbações da linguagem relacionadas com deficiências intelectuais; afasia – 

desintegração do discurso como resultado de uma lesão orgânica cerebral.  

7.  Lacunas na linguagem escrita. Estas lacunas afetam as duas componentes da escrita – 

compreensão e expressão, as quais podem ser afetadas em graus distintos. 

A Dislexia é uma perturbação no domínio da leitura, da escrita e das operações matemáticas, 

que surge nos primeiros anos do percurso escolar e se repete nas etapas seguintes da 

aprendizagem. A Disortografia é uma perturbação que afeta a correta grafia das palavras. Por 

vezes manifesta-se de forma isolada, mas, na maioria dos casos, aparece associada à dislexia. 

Caracteres que se pronunciam ou escrevem de forma semelhante são confundidos ou não 

colocados no local correto da palavra. A disortografia está igualmente relacionada com a 

orientação espacial (confusão entre direita e esquerda ou cima e baixo). É regular que ocorra 

motivada por perturbações afetivas. 

A Disgrafia (ou agrafia) é uma perturbação associada à capacidade de escrita e em nada está 

relacionada com atraso mental. A caligrafia é distorcida e ilegível; as linhas não são 

respeitadas; dificuldade em copiar palavras/textos; bastantes erros ortográficos; na maioria 

dos casos, o lápis/caneta é segurado de forma incorreta e há dificuldade na sua preensão e 

pressão; motricidade fina deficitária. Além de transtornos na motricidade fina, pode existir 

também um problema de conciliação entre visão e movimento. 

8. Dificuldades visuoespaciais. O défice visuoespacial é a incapacidade de interpretar, 

organizar, analisar e sintetizar as componentes espaciais de uma mensagem visual quando não 

existe qualquer deficiência da visão. O aluno revela uma caligrafia ou trabalho manual pobre, 

perde-se na leitura e salta detalhes importantes ou figuras numa página. Uma perturbação no 

processamento visual, ou percetual, refere-se a uma incapacidade de processar informação 
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percecionada a partir do olhar. Esta incapacidade é diferente de problemas relacionados com a 

visão ou a profundidade da visão. As dificuldades de processamento visual afetam a forma 

como a informação visual é interpretada ou processada pelo cérebro. 

 

Referências:  

Liutskanova,  E. L. (2008). Specific learning difficulties and the their consequence. 

http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Explicação das estratégias de intervenção mais eficazes 

(PARVI) 

As dificuldades específicas de aprendizagem, na maior parte dos casos, impedem o sucesso 

do processo de aprendizagem e dificultam a escolha e prática da profissão futura. No contexto 

da educação e formação profissional, é possível resumir estas dificuldades do seguinte modo: 

• Informação impressa é assimilada a um ritmo mais lento. As dificuldades podem 

surgir da incapacidade em reconhecer símbolos isolados, de palavras omitidas, 

parágrafos repetidos ou dificuldade em se concentrar/focar; 

http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html
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• A informação auditiva é igualmente mais difícil de ser assimilada. Frequentemente, os 

alunos com estas dificuldades perdem a concentração mais depressa do que a média.  

• Algumas pessoas revelam dificuldades com o pensamento abstrato, nomeadamente 

quando pressupõe a compreensão de assuntos/disciplinas como filosofia, lógica e 

psicologia. 

A implementação de regras gramaticais, erros específicos de dislexia, assim como 

reverter/substituir palavras em frases, cria dificuldades na preparação de materiais escritos 

necessários para o processo de formação em contexto de trabalho. Os cálculos mentais e as 

tarefas de resolução de problemas matemáticos suscitam também dificuldades. Tais 

dificuldades são facilmente ultrapassadas com a ajuda das novas tecnologias. 

• Um dos problemas mais comuns é o planeamento e gestão do tempo –lazer e escola. 

Este aspeto dificulta a atribuição de tarefas futuras, a resolução de problemas num 

determinado período de tempo e cumprimento de prazos. 

A Tabela 1 sintetiza as dificuldades gerais dos jovens com PEA. Poderá ser um bom ponto de 

partida para ajudar a compreender como desbloquear o seu potencial máximo: 

 

 

 

 

 

Tabela 1. As dificuldades gerais e os pontos fortes dos jovens com PEA  

Dificuldades comuns que originam 

um baixo desempenho 

Pontos fortes que podem ajudar a desenvolver 

o seu potencial  

Problemas com a leitura, a escrita, 

pronúncia e expressão de pensamentos  

Utilizar o pensamento figurativo para melhorar as 

capacidades de memorização ou técnicas para 

aperfeiçoamento da leitura. 

Desta forma, a leitura e a escrita serão melhoradas 

e a memorização e aplicação das regras 

gramaticais serão satisfatórias.   

Acompanhar uma ordem/sequência e A imaginação e ideias não padronizadas, 
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guardar informação 

 

combinadas com a capacidade de elaborar mapaz 

conceptuais, ajudarão a seguir/acompanhar uma 

ordem/sequência.  

Orientação no espaço e no tempo Creatividade e pensamento lateral podem ajudar 

na orientação no espaço e no tempo.  

Problemas de organização das tarefas 

diárias  

Através da imaginação e de diferentes modelos de 

ordenação de tarefas diárias, é possível alcançar 

com êxito os objetivos delineados. 

Source: Buzan,  T. (2006). The Buzan study skills handbook. The shortcut to success in your 

studies with mind mapping, speed reading and winning  memory techniques (Mind Set).  

BBC. 

Esta tabela apresenta boas práticas e ideias que ajudam a otimizar o processo de 

aprendizagem e apoiar jovens com PEA e todos os outros alunos. 

 

           А.3.1. Problemas de memória, leitura, escrita, pronúncia, expressão de 

pensamentos 

A dislexia, a disgrafia e a disortografia são as perturbações específicas da linguagem mais 

comuns, cujas principais síndromes são as dificuldades na aquisição de competências de 

leitura, escrita, pronúncia, expressão de pensamento, compreensão de informação lida e 

respetiva interpretação.  

Um leitor mediano lê cerca de 200-240 palavras por minuto. Quando lemos, os nossos olhos 

fazem “saltos”, paragens e “focagens” pequenos e periódicos para assimilar o texto. Os olhos 

não se movem suave e continuamente até ao fundo da página, eles param e começam a ler a 

informação. 

Os olhos podem apenas ver claramente quando conseguem parar: 

• Se o objeto se move, os seus olhos devem mover-se em simultâneo para o conseguir 

observar.  

As pessoas disléxicas, frequentemente, movimentam os seus olhos de forma irregular pela 

página. Isto origina a deturpação das letras, leitura incorreta de palavras e falhas na 

compreensão da informação. 
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Conselho prático: 

✓ É aconselhável que os alunos utilizem um lápis, uma ripa de madeira ou de plástico ou 

uma régua para seguir o texto, de modo a ajudar os olhos a manterem-se focados e o 

cérebro compreender a informação que está a ser lida.  

Cada aluno deve encontrar a forma que melhor o ajuda a acompanhar o texto e a não perder a 

linha na página. Esta forma é melhor do que seguir o texto com o dedo. A pessoa que estiver a 

a ajudar o aluno na leitura deverá ler o texto na totalidade e em voz alta para assim o ajudar a 

estabelecer o seu próprio ritmo. As visões horizontal e vertical podem ser medidas. Há 

exercícios próprios recomendados para aperfeiçoar a visão periférica. 

Uma boa visão periférica ajuda a ver a informação de um parágrafo maior durante a leitura. O 

olho humano tem um design único. Durante a leitura, a focagem central é utilizada, o que 

corresponde a 20% da capacidade dos recetores de luz do olho. Os restantes 80% são 

utilizados pela visão periférica.  

Exercícios de treino da visão periférica 

Exercício 1 

Para este exercício, utilize um texto com letras grandes. Os olhos deverão estar totalmente 

relaxados. Selecione uma palavra no meio da página e no meio de uma linha. Os olhos 

devem focar-se nesse ponto. Depois, deve ler as palavras que se encontram à esquerda e à 

direita da palavra selecionada. Deve fazer-se o mesmo com as palavras acima e abaixo. Não 

é uma tarefa fácil, requerendo, por isso, diversas tentativas. 

Exercício 2 

Para a realização deste exercício, propomos a utilização da imagem em anexo. 

O olhar deve ser fixado num número que se encontro no meio de uma linha. De seguida, deve 

ser feita uma tentativa de ler, com a ajuda da visão periférica, os dois dígitos do final da 

mesma, sem mover os olhos. Quando a primeira linha for lida com êxito, deverá passar para 

a linha seguinte e assim sucessivamente até ao final. 

 

А.3.2. Memorização de informação contínua 

Como ajudar a compreender, aprender e memorizar a informação de uma determinada aula? 

O cérebro humano tende a detetar e lembrar coisas que tenham tido um grande impacto sobre 
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os sentidos (paladar, olfacto, tato, audição, visão). Foca-se em criar sequências, desenhar 

figuras, mas precisa de auxílio para lembrar factos, números, ou outra informação relevante. 

Uma das estratégias que ajuda a memória são as mnemónicas. A palavra mnemónica deriva 

da palavra grega mnemon, que significa memorizar. A mnemónica funciona através da 

estimulação da imaginação e utilização de palavras ou impressões que incentivam o cérebro a 

estabelecer associações. Imaginação e associações são a base de todas as técnicas de 

memorização. As obras de Tony Buzan fornecem informação sobre este tópico: “Como ler de 

forma rápida e memorizar facilmente”, “Como desenvolver o poder do seu cérebro”, 

“Memória veloz”. É uma boa prática ensinar aos alunos como elaborar mapas mentais ou 

apresentar aulas usando mapas mentais. 

Seguidamente apresentaremos um pequeno resumo do método BOST e, como exemplo, um 

mapa mentalde uma aula de TIC intitulada “Criação e edição de texto”.  

Uma pessoa pensa de duas formas: linear e figurativa. Falamos, escrevemos, lemos frases. As 

frases são compostas por palavras que se inter-relacionam de uma foma lógica, sendo que as 

palavras são compostas por letras. Isto é a representação e arquivo linear de informação. O 

cérebro humano é capaz de receber informação que não está organizada de forma linear e fá-

lo de um modo diário e contínuo: quando observamos o mundo, quando vemos imagens ou 

fotografias, quando analisamos sinais… 

No âmago do programa BOST de Tony Buzan, está o pensar utilizando o cérebro na sua 

totalidade. Neste método, as palavras e as imagens-chave desempenham o papel mais 

importante. A combinação de sentidos, as associações entre imagens, cores e ideias 

representam a atividade em pleno do cérebro. A este pensamento T. Buzan dá o nome de 

Pensamento Radiante.  

Os mapas mentais podem contribuir para esta plena utilização dos recursos do cérebro 

humano na aprendizagem e memorização. Eles representam uma rede de arquivo gráfico, que 

organiza e categoriza a informação, utiliza palavras-chave e imagens, cada uma das quais 

conserva memórias específicas e evoca ideias e pensamentos novos. Cada memória 

desbloqueada no mapa mental é a chave que abre ações, ideias e informações; liberta 

igualmente o potencial máximo do cérebro.  

De modo a criar um mapa mental utilizando o método BOST, é necessária uma folha de 

papel. Posicionamo-la na horizontal; no centro colocamos ou desenhamos com palavras-

chave a imagem principal – é este o principal objetivo. O passo seguinte determina as ideias 
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principais. Estas serão as “cordas da roupa” onde irão ser estendidos os nossos pensamentos, 

representados por palavras ou imagens, as quais irão fazer o nosso cérebro pensar 

automaticamente. É aconselhável usar símbolos, imagens, diferentes fontes e espessuras de 

letras e muitas cores com um simbolismo específico – por exemplo: a mais importante a 

vermelho, informações adicionais a verde, cor básica a azul, etc. –, setas e sinais, códigos 

(marcadores, cruzes, círculos, destaques, …). Deverá ser usada apenas uma palavra-chave por 

linha e escrita com letras maiúsculas. Será ainda melhor se as letras ocuparem todo o espaço 

da linha, sendo que cada uma deverá ter, no máximo, duas palavras apenas.  

Escreva uma palavra-chave em cada “cordão” – estes serão os pensamentos relacionados com 

o tópico. As palavras escolhidas para cada um dos “cordões” podem responder às perguntas: 

Quem?, Qual?, Como?, Quando?, Porquê?. Os mapas mentais foram criados de tal forma que 

podem ser utilizados para revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – O mapa mental 
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Fonte: Projeto TI4PES  

А.3.3. Orientação espaciotemporal e organização de atividades da vida diária  

Todas as etapas do trabalho e o objetivo final deverão ser claramente definidos para os jovens 

com PEA, de modo a que estes o possam alcançar. Estes alunos deverão ser orientados na 

definição de objetivos claros a curto e longo prazo. Um calendário com datas assinaladas 

ajudará os jovens a completar as tarefas que lhes foram atribuídas. Para este efeito, pode ser 

utilizado um calendário-base com espaço em branco para registar notas ou um calendário 

individual criado especialmente para o efeito através da utilização de um software diferente. 

No seio da organização de tempo livre, as atividades e responsabilidades são auto-organizadas 

e autocontroladas. Se um jovem diagnosticado com PEA não é capaz de se autocontrolar, 

pode ser solicitada a colaboração de um amigo próximo ou familiar para ajudar/colaborar. 

O sistema de anotações de Cornell pode ajudar na organização do processo de aprendizagem. 

A essência do método é a seguinte: uma folha de papel é dividida em três partes. A parte 

inferior é utilizada para registar o “Sumário” e a parte superior deve ser dividida 

verticalmente em duas partes na relação de 3:1. 

Na margem esquerda, os alunos registam apontamentos do que vão ouvindo. Na margem 

direita, mais estreita, os alunos deverão apenas escrever palavras-chave para cada um dos 

parágrafos. Na secção do “Sumário” devem registar a informação mais importante apenas em 

1-2 frases. 

А.3.4. A técnica da “Tartaruga” 

Esta técnica será uma ajuda para ultrapassar tensão interna e stress acumulados causados 

pelas dificuldades. Quando uma tartaruga encontra uma dificuldade, um obstáculo ou um 

perigo, esconde-se na sua carcaça até que o mesmo se afaste. Utilize a palavra “tartaruga” 

como um sinal para os alunos se esconderem até acalmarem ou o erro por eles cometido ter 

sido reconsiderado ou a onda inicial de stress após o primeiro exame ter passado. A posição 

do corpo deverá ser a seguinte: o queixo – inclinado sobre o peito, os olhos – a olharem para 

o chão, e os braços – enrolados pelos punhos e estendidos ao longo do corpo. Nesta posição, 

os alunos devem contar até 10 e relaxar os músculos do corpo. 
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