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Resumo  

O verbo corresponde a uma classe aberta, variável, lexical e nuclear na semântica e na 
sintaxe da frase e é o elemento nuclear do grupo ou sintagma verbal, com a função sintática 
de predicado (Choupina, 2013; 2015). Esta classe de palavras cria tanto uma predicação 
semântica como uma predicação sintática acerca de uma entidade - o sujeito (Duarte & Brito, 
2003). Neste domínio, evidenciam-se os diversos papéis temáticos que o argumento sujeito 
pode desempenhar e que assumem extrema relevância na compreensão, já que fornecem 
importantes informações para a caraterização de personagens e para um melhor 
entendimento da ação, enquanto categoria da narrativa. De igual modo, as diferentes 
situações verbais contribuem para a compreensão na leitura. Estas diferentes situações 
verbais que, ao longo dos textos, se encontram associadas às personagens concorrem, a 
par, por exemplo, dos adjetivos (classe de palavras privilegiada ao nível da caraterização de 
personagens), para a caraterização das mesmas e ainda para uma efetiva compreensão da 
sua evolução no decurso da narrativa.    Assim, desenvolveu-se um estudo no 1.ºCEB, no 
qual se adotaram procedimentos metodológicos caraterísticos da investigação-ação, 
subordinado à questão: Como abordar o verbo,  classe de palavras nuclear na língua, em 
termos semânticos, lexicais e morfossintáticos, no 1.º CEB, de maneira a promover a 
compreensão na leitura? O referido estudo é composto por três fases que correspondem à 
aplicação de um pré-teste; à intervenção, com a implementação de um conjunto de 
atividades ao longo de três aulas de Português, numa turma do 3.º ano, de um Agrupamento 
de Escolas do distrito do Porto; e à aplicação de um pós-teste. Os dados recolhidos e 
analisados confirmam a necessidade do conhecimento linguístico dos alunos para a reflexão 
metalinguística e para a compreensão na leitura, exigindo, por sua vez, um consistente 
conhecimento linguístico por parte dos professores no desenho e orientação das atividades.     

Palavras-chave: ensino da gramática; conhecimento linguístico; situações verbais; 
compreensão da leitura 

  

Abstract  

The verb corresponds to an open, variable, lexical and nuclear class in the semantics and 
syntax of the sentence and is the core element of the group or verbal syntagma, with the 
syntactic predicate function (Choupina, 2013, 2015). This class of words creates both a 
semantic predication and a syntactic predication about an entity - the subject (Duarte & Brito, 
2003). In this domain, the various thematic roles that the subject argument can play and that 
assume extreme relevance in the understanding are evidenced, since they provide important 



 
 

information for the characterization of characters and for a better understanding of the 
action, as a category of narrative. Likewise, different verbal situations contribute to reading 
comprehension. These different verbal situations that, along the texts, are associated with 
the characters compete, alongside, for example, adjectives (class of words privileged in the 
characterization of characters), characterization of the same and for an effective 
understanding of its evolution in the course of the narrative.   Thus, a study was developed 
in the 1st CBE, in which characteristic methodological procedures of the action research, 
subordinated to the question «How to approach the verb, class of nuclear words in the 
language, in terms semantic, lexical and morphosyntactic, no 1. In order to promote 
understanding of reading?». This study is composed of three phases that correspond to the 
application of a pre-test; to the intervention, with the implementation of a set of activities 
throughout three classes of Portuguese, in a class of the 3rd year, of a Grouping of Schools 
of the district of Porto; and the application of a post-test. The data collected and analyzed 
confirm the need for the students' linguistic knowledge for metalinguistic reflection and for 
reading comprehension, which requires, in turn, a consistent linguistic knowledge on the 
part of the teachers in the design and orientation of the activities.  

Keywords: grammar teaching; linguistic knowledge; verbal situations; reading 
comprehension 
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Resumo  

Esta comunicação apresenta uma investigação sobre a compreensão na leitura no âmbito 
da aplicação do programa Reading to Learn (R2L) (Rose, 2014). De um modo específico, 
focamo-nos na atividade de Leitura Detalhada, com o objetivo de caracterizar as estratégias 
de interação pedagógica que desencadeia. A análise das sequências discursivas (Almeida, 
2012) tem em conta o contexto cultural, social e situacional específico da sala de aula. A 
Leitura Detalhada é marcada por estratégias interacionais que estão na base da 
caracterização desta atividade (a par da Reescrita Conjunta), nas próprias palavras de Rose, 
como “the turbo-charged engines of the Reading to Learn program” (Rose, 2014: 1). A análise 
incidiu sobre a interação ocorrida durante a Leitura Detalhada. Os dados relativos à 
concretização desta atividade foram obtidos por meio do registo e transcrição de quinze 
aulas de Português, conduzidas por três docentes, em duas turmas do 5.º ano de 
escolaridade. Os eixos de análise são constituídos pela verificação da ativação dos 
elementos ou passos que constituem a estratégia pedagógica de Leitura Detalhada 
(preparação, leitura da frase, apresentação da pista para a identificação das palavras ou 
expressões, a formulação da pergunta, a identificação do vocábulo ou expressão e o realce 
com o marcador na folha distribuída, a avaliação da tarefa e o aprofundamento da 
aprendizagem por meio da elaboração) e pela observação da concretização da estratégia na 
interação com os alunos, conduzida pelas três professoras, designadamente quanto ao grau 
de sucesso alcançado na tarefa de identificação e ao tipo de elaboração realizado.   Os 
resultados da análise revelam que as atividades de Leitura Detalhada, neste programa, 
constituem estratégias de intensa interação, que se revelam promotoras do sucesso 
alcançado nas tarefas da atividade, de uma forma alargada na turma, como base para a 
compreensão dos textos e desenvolvimento da literacia.  

Palavras-chave: Leitura, Interação, Programa Reading to Learn, Leitura Detalhada, Literacia  
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Abstract  

This paper presents an investigation of the reading comprehension in the implementation of 
the Reading to Learn program (R2L) (Rose, 2014). Specifically, it focuses on Detailed Reading 
activity, aiming to characterize the strategies of pedagogical interaction that it triggers. The 
analysis of discursive sequences (Almeida, 2012) takes into account the specific cultural, 
social, and situational contexts of the classroom. The Detailed Reading is marked by 
interactional strategies that justify the characterization of this activity (along with the Joint 
Rewriting), in the words of D. Rose, as “the turbo-charged engines of the Reading to Learn 
program” (Rose, 2014). The analysis focused on the interaction that occurred during Detailed 



 
 

Reading. The data on the accomplishment of this activity were obtained through the 
registration and transcription of fifteen classes of Portuguese language, conducted by three 
teachers, in two classes of the fifth school grade. The analysis axes are the activation of the 
elements or steps that constitute the pedagogical strategy of Detailed Reading (preparation, 
reading of the sentence, presentation of the lane for the identification of words or 
expressions, formulation of the question, identification of the word or expression and 
highlighting with the marker pen on the handed out sheet, assessment of the task, and the 
deepening of learning through elaboration) and the observation of the strategy’s 
implementation through the interaction with the pupils, conducted by three teachers, 
specifically regarding the level of success achieved in the task of identification and the type 
of elaboration carried out. The results of the analysis show that the activity of Detailed 
Reading in this program activates an intense interaction which promotes a high level of 
success in the tasks of the activity, extended to all pupils. The implementation of this strategy 
is a basis for the development of pupils’ text comprehension and foster literacy.  

Keywords: Reading, interaction, program R2L, Detailed Reading, literacy 
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Resumo 

As vivências atuais dos alunos exigem à Escola um desempenho cada vez mais exigente, 
assumindo-se um compromisso evidente na preparação dos jovens para o imprevisto, o 
novo, a complexidade, mas pretendendo-se “sobretudo desenvolver em cada indivíduo a 
vontade, a capacidade e o conhecimento que lhe permitirá aprender ao longo da vida” 
(Martins, 2017, p.8). Tal exigirá uma ação constante para o exercício da responsabilidade e 
da consciência, privilegiando-se o respeito pela dignidade humana e pela diversidade 
cultural. Por outras palavras, a Escola deve dotar o aluno de um desenvolvimento global, 
permitindo-lhe o exercício pleno da cidadania. Partindo destes pressupostos e do que é 
preconizado pela Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) – 
Promoção da Cidadania Global – estabelecida pelo Despacho conjunto do Ministério da 
Educação nº 25931/2009, que apresenta como indicador foco a promoção da cidadania 
global através de processos de aprendizagem, apresentamos, nesta comunicação, uma 
pesquisa de natureza qualitativa que foi realizada no âmbito da Unidade Curricular de Prática 
de Ensino Supervisionada, numa turma do 3.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico. Este estudo 
centrou-se no âmbito da disciplina de Português, em geral, e no domínio da Leitura e 
Educação Literária, em particular, seguindo as recomendações do Referencial de Educação 
para o Desenvolvimento, que orienta a forma como os educadores e professores poderão 
incluir, na sua intervenção pedagógica, a Educação para o Desenvolvimento (ED). Assim, 
tendo como objetivo compreender a forma como a aprendizagem da leitura pode ser feita 
numa perspetiva de ED, apresentam-se algumas propostas didáticas que implicam a 
aquisição de competências de leitura ao serviço de alguns eixos estruturantes no âmbito da 
ED, neste caso, a inclusão social, a construção da justiça social, a desigualdade social e a 
multiculturalidade, concluindo-se que tal cruzamento é não só didaticamente possível como 
desejável.  

Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento Global; Leitura; Educação Literária 
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Abstract  

The students' current experiences require the School to perform more and more 
demandingly, with a clear commitment to prepare young people for the unforeseen, the new, 
the complexity, but it is intended “sobretudo desenvolver em cada indivíduo a vontade, a 
capacidade e o conhecimento que lhe permitirá aprender ao longo da vida” (Martins, 2017, 
p.8), which requires constant action for the exercise of responsibility and conscience, with 
emphasis on respect for human dignity and cultural diversity. In other words, the School 
must endow the student with a global development, allowing them to exercise full citizenship. 
Based on these assumptions and what is advocated by the National Strategy for Education 
for Development (ENED) - Promotion of Global Citizenship - established by the Ministry of 
Education Order no. 25931/2009, which focuses on the promotion of global citizenship 
through learning processes, we present, in this communication, a qualitative research that 
was carried out within the scope of the Supervised Teaching Practice Course, in a class of 
the 3rd year of the 1st cycle of Basic Education. This study focused on the subject of 
Portuguese in general and in the field of Reading and Literary Education in particular, 
following the recommendations of the Education for Development Reference, which guides 
how educators and teachers can include, in their pedagogical intervention, Education for 
Development (ED). Thus, in order to understand how learning of reading can be done from a 
ED perspective, some didactic proposals are presented, which imply the acquisition of 
reading skills at the service of some structuring axes within the scope of ED, in this case, 
the social inclusion, the construction of social justice, social inequality, and multiculturalism, 
concluding that such a cross is not only possible as it is also desirable.  

Keywords: Education for Global Development; Reading; Literary Education 
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Abstract 

In Portugal, the field of specific learning disabilities in reading is characterized by a lack of a 
technically adequate system of school-wide screening and progress monitoring in reading 
that can promote an early identification of students academically at risk for presenting 
reading disabilities. Internationally, this school-wide screening and progress monitoring has 
been investigated in response to educational preventive intervention models in reading. This 
communication aims to present and discuss results from a three-year research project that 
developed a school-wide screening system for the identification of students at risk for 
specific learning disabilities in reading in the North of Portugal. We conducted a quantitative 
study in which we used a curriculum based measurement probe twice a year within a 
population of 1400 students enrolled in second, third, and fourth grades in 86 public schools. 
Using descriptive and inferential statistics, we will present achievements in reading 
comprehension among students at risk as well as document how those achievements are 
different in students who are not at risk throughout the three academic years. Results from 
three academic years in CBM maze probes of the same students are giving us a thoughtfully 
conceived and implemented longitudinal prospective about the differences in the reading 
comprehension development of students at risk and students who are not at risk. 
Additionally, while conducting this study, we created foundations for a school district or a 
state to use curriculum-based measurements for setting year-end goals, monitoring student 
progress, and evaluating the effectiveness of instructional programs, and therefore to 
promote an early identification of students academically at risk for reading disabilities. 
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Resumo   

A observação do processo de escrita coloca em evidência o aparecimento das palavras no 
papel ou no ecrã, mas também o facto de esse aparecimento não consistir num fluxo 
contínuo. O processo é marcado por momentos de redação ou transcrição/inscrição, mas 
também por pausas, hesitações, releituras, reformulações. Entre as reformulações incluem-
se as que correspondem a rasuras ou apagamentos de palavras anteriormente consideradas 
para integrarem o texto, algumas das quais já haviam sido escritas. A presente comunicação 
tem como tema o processo de escrita dos alunos do ensino básico, mais especificamente a 
presença das operações de supressão ou apagamento realizadas no decorrer desse 
processo, em diferentes níveis de escolaridade. Os objetivos consistem em apreender a 
progressão dessa presença com o avanço na escolaridade e as razões que estão na base 
dessa operação. Em termos metodológicos, recorreu-se ao registo áudio e vídeo do 
processo de escrita de um texto em grupo. A escrita colaborativa, associada à transcrição 
da interação, permitiu o acesso ao desenrolar do processo, em relação às unidades que iam 
sendo escritas, às propostas de reformulação e aos argumentos que justificam essas 
propostas, quando expressas na interação entre os membros do grupo. A análise focou-se 
na ocorrência das operações de apagamento, no nível estrutural em que ocorrem e 
fundamentação expressa. Os resultados mostram que, apesar de não ser a operação mais 
frequente, ficando atrás das operações de adição e substituição, a supressão está presente 
no processo de escrita em todos os níveis. Predomina a supressão de unidades 
sintagmáticas correspondentes a funções sintáticas e a supressão de constituintes internos 
desses sintagmas. As justificações colocam em relevo, de forma crescente, o domínio dos 
mecanismos de implicitação textual e a afirmação de escolhas estilísticas — dimensões que 
remetem para uma ação pedagógico-didática fundada na consciência (meta)linguística 
colocada ao serviço da construção do texto.    

Palavras-chave: escrita, processo de escrita, apagamento, reformulação, consciência 
metalinguística  

  

 

Abstract  

The observation of the writing process puts in evidence the appearance of the words on 
paper or on screen, but also the fact that this appearance does not correspond to a 
continuous flow. The process is marked by moments of writing or transcription / inscription, 
as well as by pauses, hesitations, re-readings, reformulations. Reformulation operations 
include erasure or deletion of words previously considered to be part of the text, even if some 
of them had already been written. The current paper focuses on the writing process of 
primary school pupils, at different school levels. Specifically, it focuses on the presence of 
deletion operations carried out during this process. The main aim is to grasp its evolution, 
throughout schooling, and the reasons that justify its occurrence, considering the pupils’ 



 
 

perspective. Methodologically, the study is based on audio and video recording of the writing 
process, carried out in a small group. In association with the transcription of the interaction, 
this modality of collaborative writing makes it possible to identify the units under 
consideration, the proposals implying reformulation and the arguments that justify those 
proposals, whenever they are revealed through group interaction. The analysis focused on 
the occurrence of deletion operations, the structural level at which they occur and the 
arguments supporting them. The results show that, although deletions are not the most 
frequent operation, with a frequency level behind the operations of addition and substitution, 
this type of operation is present in the writing process at all school levels. The deletion of 
syntagmatic units corresponding to syntactic functions and the suppression of internal 
constituents of these phrases are preponderant. The arguments reveal the increasing 
consideration of textual implicitness and also the increasing affirmation of authors through 
choices in the stylistic or rhetoric domain. These findings point to a didactic and pedagogical 
action based on the (meta)linguistic consciousness, intended to support decision-making 
during text construction.  

  

Keywords: writing; writing process; deletion; reformulation; metalinguistic consciousness  
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Resumo  

Tema  

Sénéchal (2012) mostrou que a leitura partilhada durante o pré-escolar contribui para 
melhores resultados na compreensão da leitura no 4. ano de escolaridade. Araújo e Costa 
(2015) reportam resultados semelhantes no Progress for International Literacy Study 
(PIRLS). Dados indicam que ler para as crianças durante o pré-escolar tem um efeito positivo 
nos resultados de leitura e que “pode influenciar a motivação para a leitura, o que por sua 
vez resulta numa maior frequência de leitura por prazer”. Resultados de Sénéchal e Young 
(2006) indicam que a leitura partilhada é um preditor dos hábitos de leitura no quarto ano, e 
efeitos positivos foram detetados independentemente do nível socioeconómico, vocabulário 
e aptidão de leitura (p. 191). No entanto, faltam-nos estudos longitudinais que investiguem 
se existe uma vantagem adicional da leitura por prazer nos resultados de alunos que foram 
expostos a leituras partilhadas (Sénéchal & Young, 2008).   

Objetivos do estudo  

Este estudo examina o efeito de os pais lerem para crianças de 4-5 anos em combinação 
com o efeito subsequente de frequência de leitura por prazer pelas mesmas crianças 
Australianas de 8-9 nos seus resultados num teste de leitura. Testamos se a leitura por 
prazer contribui para melhorar o desempenho leitor de forma cumulativa.  

Metodologia  

Utilizamos dados do Longitudinal Study of Australian Children (LSAC) e usamos um modelo 
de regressão não linear para testar se a leitura por prazer aos 8-9 anos interage com a leitura 
partilhada (4-5 anos) e contribui para melhores resultados de leitura.   

Principais Resultados   

Os resultados mostram que para as crianças que foram expostas a moderada-elevada-
frequência de leitura partilhada, a leitura por prazer tem sempre um efeito cumulativo 
positivo. Estes resultados, com base em dados longitudinais e considerando características 
de literacia familiar e hábitos de leitura, sugerem que a leitura por prazer tem um forte efeito 
positivo na compreensão leitora dos alunos se os seus pais lhes tiverem lido com 
frequência.   



 
 

Palavras-chave: Leitura partilhada, Leitura recreativa, Desempenho na leitura, Estudos em 
larga escala  

  

Abstract  

Theme  

Sénéchal (2012) has shown that family literacy practices, especially parental book reading 
during preschool, increase reading comprehension in fourth grade. Araújo and Costa (2015) 
report similar results in European countries using the Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS). Home book reading before the start of compulsory education 
positively influences reading achievement and it “might increase children’s motivation to 
read, which in turn will result in more frequent reading for pleasure” (Neuman & Dickinson, 
2011, p. 901). Indeed, Sénéchal and Young (2006) have shown that “parents’ reports of shared 
reading in kindergarten predicted children’s reports of reading for pleasure in Grade 4, after 
controlling for parent education, child vocabulary and reading skill” (p. 901). However, 
longitudinal research is needed to determine if there is an additional advantage of reading 
for pleasure in the reading achievement of children who have been exposed to early book 
reading (Sénéchal & Young, 2008).   

Research goals  

This study examines the combined effect of frequency of parental book reading to 4-5 year-
olds and of students’ reading for pleasure outside school on Australian students’ literacy 
scores at ages 8-9. We test whether reading for enjoyment impacts reading achievement over 
and above parental book reading.  

Methodology  

Using the Longitudinal Study of Australian Children (LSAC) we employ non-linear regression 
analyses to test how reading for pleasure at ages 8-9 following parental reading at age 4-5 
both impact and interact with each other to improve reading comprehension.   

Main results  

Results show that, for children who have been exposed to moderate- or high-frequency of 
parental reading, reading for pleasure always has a positive cumulative effect on students’ 
reading scores. These results with longitudinal data consider both family literacy and 
individual reading habits and suggest that reading for pleasure has a strong positive 
statistical effect on the reading scores of children when they have been read to frequently.   

Keywords: Home Book Reading, Reading for enjoyment, Reading achievement, Large-scale 
surveys  
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Resumo   

A opção por estratégias de intertextualidade em contexto letivo está devidamente 
comprovada no âmbito da didática da língua materna. Os textos curriculares de 1991 
prescreviam para o 2º CEB orientações explícitas nesse sentido, enfatizando algumas 
propriedades pedagógicas, como a motivação para a leitura ou o enriquecimento dos 
horizontes literários dos alunos.  Todavia, a leitura intertextual raramente teve um lugar 
cimeiro entre as práticas de trabalho neste ciclo, sendo (quase) sempre uma opção diferida 
para o 3º Ciclo e/ou Ensino Secundário. O atual Programa de Português inclui uma clara 
referência a este procedimento de leitura, sendo que estas orientações são também vincadas 
no programa do 3º CEB. Nelas se salientam os benefícios de os alunos interpretarem várias 
modalidades textuais e de estabelecerem entre eles relações de intertextualidade.  A 
presente comunicação desenha uma proposta didática que vai nesse sentido e, em função 
destas coordenadas programáticas sugere, após um breve recorte teórico do conceito de 
intertextualidade, um diálogo produtivo entre dois textos: o clássico soneto de Florbela 
Espanca, “Perdidamente”, e um texto contemporâneo de Joana Bértholo, “Havia um poeta 
que era mais alto”.  

Palavras-Chave: Leitura; intertextualidade; ensino da literatura; literatura no 2º CEB.  

  

Abstract 

The option for strategies of intertextuality in a teaching context is duly proven in the scope 
of the didactics of the mother tongue. The 1991 curriculum prescribed some guidelines to 
this effect for the basic education level, emphasizing several pedagogical properties, such 
as the motivation to read or to enrich the students' literary horizons. However, intertextual 
reading has rarely been at the top of work practice in this cycle, being always a deferred 
option for the 3rd Cycle and / or Secondary Education. The current Portuguese Program 
includes a clear reference to this reading procedure, and these guidelines are also 
highlighted in the 3rd CBE program. They highlight the benefits of having students interpret 
various textual modalities and establishing intertextual relations between them. The present 
paper draws up a didactic proposal that goes along these lines and suggests a productive 
dialogue between two texts: the classic sonnet of Florbela Espanca, "Perdidamente", and a 
contemporary text by Joana Bértholo, “Havia um poeta que era mais alto”.  

Keywords: Reading; intertextuality; literature teaching; literature in Basic Education. 
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RESUMO 
 
A produção de escritos em diferentes disciplinas constitui atualmente um objeto importante 
de investigação (Veiga, 2014), no sentido de se validar a sua pertinência no processo de 
ensino e aprendizagem de conteúdos diversos. “Escrever para aprender” tornou-se, assim, 
um mote orientador de modos de ensino em várias áreas disciplinares, tendo subjacente 
múltiplas pesquisas (Fidalgo et al., 2017). Por outro lado, também a produção escrita 
associada à descoberta da literariedade dos textos ficcionais e a uma maior capacidade para 
ler os textos literários vem sendo defendida por múltiplos autores (Tauveron, 2010; Pereira, 
Pereira & Cardoso, 2017) como meio imprescindível de ajudar a criança a criar laços com a 
língua. Se não se invalida a necessidade desta dupla presença na escola do 1.º ciclo, como 
é que, ao longo desse tempo, se faz tal gestão? Que textos escrevem os alunos de uma 
turma ao longo de um percurso escolar relativamente longo? Como se progride na redação 
de um determinado género? A que área disciplinar estão associados os escritos e quais os 
seus contextos de produção? Foram estas as perguntas que orientaram o estudo que 
apresentaremos e cujos dados, sujeitos a uma primeira análise de caráter mais quantitativo, 
foram recolhidos nos Cadernos Diários de três estudantes da mesma turma nos 2.º, 3.º e 4.º 
anos. Através de alguns exemplos, focalizaremos ainda a evolução em alguns géneros em 
relação à sua composição textual, nomeadamente o relato e a história, por terem sido os 
mais frequentes, associados à disciplina de Português. Em número muito menos 
significativo foram escritos textos relacionados com as aprendizagens e associados a outras 
áreas como Estudo do Meio e Matemática. Esperamos, com este caso, contribuir para uma 
reflexão mais abrangente sobre a forma de gestão e progressão curricular da escrita de 
diferentes géneros textuais na escola do 1.º ciclo. 
 
Palavras-chave: Produção escrita; Escrever para aprender; Escrita criativa; Géneros 
textuais; Ensino da escrita nas várias disciplinas. 
 
1 Os dados para este estudo foram recolhidos pelo Grupo Protextos (http://protextos.web.ua.pt/) e, 
posteriormente, foram objeto de análise na dissertação de Mestrado de Vitória Silva, apresentada 
à Universidade de Aveiro e intitulada: Os textos produzidos no 1.º ciclo - um estudo longitudinal. 
 
 
 
ABSTRACT 
The text production in different disciplines is currently an important research topic (Veiga, 
2014), which validates its relevance in the teaching and learning process of diverse contents. 
"Writing to learn" has thus become a guiding motto for teaching methods in several 
disciplinary areas (Fidalgo et al., 2017). On the other hand, multiple authors (Tauveron, 2010; 
Pereira, Pereira & Cardoso, 2017) stand for the written production associated with the 
discovery of the literary nature of fictional texts, and aimed at the development of literary 
reading skills, as these are crucial to strengthen ties with the language. If one recognizes the 
need for writing to learn along with literary reading/writing in the 1st four years of compulsory 
school, how can such management be done during that timeframe? What texts do the 
students write in a class over this relatively long period? What progression takes place in 
the writing of a particular genre? Within what disciplinary areas are the texts written? These 
were the questions that guided the study we will present and whose data, subject to a first 
quantitative analysis, were collected from grade 2 to grade 4, in the daily notebooks of three 
students attending the same class in these three years of primary education. Through some 
examples, we will also focus on the evolution in some genres – factual report and creative 



 
 

stories – mainly their textual composition, since these were the most frequent, associated to 
the language class (Portuguese). In a much less significant number, students wrote texts 
related to learning within other subjects such as Social Studies and Mathematics. We hope, 
with the discussion of this case, to contribute to a more comprehensive reflection on the 
management and curricular progression of the writing of different textual genres in primary 
school in Portugal. 
 
Keywords: Written production; Writing to learn; Creative writing; Textual genres; Teaching 
of writing in different disciplines. 
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Resumo 

Em Portugal, a educação literária detém nos curricula de língua um lugar cada vez mais 
central (Buescu, 2015). Todavia, os estudos sobre a formação de professores neste domínio 
são ainda bastante escassos (Lopes, 2011, Bernardes, 2010). No quadro da relevância da 
educação literária na formação do futuro professor, este estudo visou compreender como 
se constrói o professor de Português para ser formador de leitores no Ensino Básico e 
inscreve-se num contexto em que cada vez mais se reclama “a urgência da realização de 
trabalhos voltados para a formação de professores de literatura” (Santos, 2010, p. 14).  

Os dados que se apresentam resultam de um estudo de natureza metodológica mista, que 
envolveu tanto recolha documental, como inquéritos a professores e a alunos das 
licenciaturas em Educação Básica.  

Conclui-se, numa análise preliminar, que a orientação da formação em educação literária no 
ensino superior toma o sujeito mais como futuro professor e por isso predominam os 
objetivos mais voltados para adquirir conhecimentos. Há. ainda, um espaço significativo de 
objetivos mais processuais, centrados na aquisição de competências a desenvolver mais 
tarde, dando, pois, um espaço (menor) para que ele próprio (em formação) esteja a ser sujeito 
do próprio processo, tornando-se leitor, que é o que ele vai ter de fazer com os futuros 
alunos. Assim, embora predominem conceções de Educação Literária que apontam para 
uma valorização da formação de leitores literários habituais e do fomento do gosto pela 
leitura, as práticas parecem contrariar este objetivo, nomeadamente quando os professores 
do Ensino Superior utilizam como principais instrumentos de avaliação testes de avaliação 
de saberes declarativos. Esta avaliação aponta, assim, para a valorização, na formação de 
professores, dos saberes teóricos face às competências e às atitudes, facto que não parece 
ir ao encontro do professor de Literatura que se quer formar.  

Palavras-chave: Ensino Superior. Formação inicial de professores de Língua Portuguesa. 
Educação Literária 

 

 

Abstract 

In Portugal, literary education has an increasingly central place in language curricula 
(Buescu, 2015). However, studies on teacher education in this area are still very scarce 
(Lopes, 2011, Bernardes, 2010). In the context of the relevance of literary education in the 
formation of the future teacher, this study aimed to understand how the Portuguese teacher 



 
 

is constructed to be a reader trainer in Basic Education and is inscribed in a context that 
claims "the urgency of works aimed at the training of teachers of literature" (Santos, 2010, 
p.14).  

The data presented are the result of a study of a mixed methodological nature, involving both 
documentary collection, as well as surveys of teachers and undergraduates in Basic 
Education.  

It is concluded, in a preliminary analysis, that the orientation of training in literary education 
in higher education takes the subject, more, as a future teacher and therefore dominates the 
objectives aimed at acquiring knowledge. There is, as well, a significant space for more 
procedural objectives, centered on the acquisition of competences to be transmitted later, 
thus giving a (smaller) space  so that themselves (in training) are the  subject of the process 
itself, becoming readers, which is what they will have to do with future students. Thus, 
although Literary Education conceptions predominate, which point to an appreciation of the 
formation of habitual literary readers and the promotion of a taste for reading, the practices 
seem to contradict this objective, namely when the Higher Education teachers use, mainly, 
evaluation of declarative knowledge. Therefore, This evaluation points to the valorization, in 
the training of teachers, of theoretical knowledge in relation to competences and attitudes, a 
fact that does not seem to meet the teacher of Literature that one wants to form.  

Keywords: Higher education. Initial training of teachers of Portuguese Language. Literary 
Education 
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Resumo: Este estudo aborda a relação entre Literatura infantil e Expressões artísticas, na 
Escola; entre a educação literária e a educação artística. Os principais objetivos do estudo 
foram: dar a conhecer autores, ilustradores e textos de literatura para a infância; promover 
a formação do leitor literário; promover nas crianças a relação entre a literatura e as 
expressões artísticas; promover a formação cultural e artística das crianças. Para este 
estudo convocámos a metodologia da investigação-ação e ele foi desenvolvido com 
crianças que frequentavam o 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico. Os resultados do estudo 
permitiram-nos concluir que um trabalho que relacione, na escola, a literatura para a infância 
e as expressões artísticas proporciona às crianças o prazer e o gosto pela leitura; estimula 
a imaginação e a criatividade; desenvolve a construção de um leitor crítico; possibilita o 
estabelecimento de relações entre o texto literário, as ilustrações e as expressões artísticas.  

  

Palavras-chave: Literatura infantil; Expressões artísticas; Escola; Educação literária; 
Educação artística  

  

Abstract: This study deals with the relationship between children's literature and artistic 
expressions; between literary education and arts education. The main objectives of the study 
were: to raise awareness of authors, illustrators and children’s literature texts; to promote 
the literary reader training; to promote the relation between literature and artistic expressions 
in children; to promote the cultural and artistic training of children. For this study we called 
the action research methodology and the study was developed with children who attended 
the 2nd year of primary school. The results of this study allow us to conclude that a work that 
relates, in school, children's literature and artistic expressions gives the children pleasure 
for reading; stimulates imagination and creativity; develops the construction of a critical 
reader; makes possible the establishment of relations between the literary text, the 
illustrations and the artistic expressions.  

  

Keywords: Children’s literature; Arts expressions; School; Literary Education; Arts 
Education 
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Resumo 

Com o objetivo de indicar as potencialidades do texto literário no encontro entre a literatura 
e o ensino, este artigo apresenta uma breve revisão dos principais conceitos de letramento 
e letramento literário, discute o gênero conto de fadas em sua forma tradicional e o reconto, 
bem como possíveis práticas educativas que possam contribuir com o processo de 
formação de leitores. Em nosso horizonte conceitual está o reconhecimento da importância 
da literatura na formação intelectual, social e afetiva do sujeito. Teoricamente seguimos os 
estudos sobre o conceito de intertextualidade de Kristeva (Bakthin) para abordar as 
principais questões que envolvem as origens do conto de fadas, suas adaptações e 
recontos. As relações entre essas duas instâncias estão estabelecidas nas malhas das 
práticas educativas no ensino fundamental. Também estão presentes as contribuições de 
Propp, Bettelheim, Nelly Novaes Coelho e Vera Aguiar, Person, Harvey e Goudvis entre 
outros pesquisadores do conto tradicional, da literatura infantil e das práticas pedagógicas 
voltadas para a literatura. Ao final, apresentamos análises literárias de Os três porquinhos, 
na versão clássica de Joseph Jacobs e o reconto Os 33 porquinhos, de José Roberto Torero. 
A leitura vem acompanhada de sugestão de atividade para o ensino fundamental, na 
perspectiva das estratégias de leitura para o letramento literário.  

Palavra-chaves: Letramento literário. Conto de fadas. Estratégias de leitura.  

  

Abstract 

In order to indicate the potentialities of the literary text in the encounter between literature 
and teaching, this article presents a brief review of the main concepts of literary literacy, 
discusses the fairy tale genre in its traditional form and recounts it, as well as possible 
educational practices that can contribute to the process of formation of readers. In our 
conceptual horizon is the recognition of the importance of literature in the intellectual, social 
and affective formation of the subject. Theoretically we follow Kristeva's concept of 
intertextuality (Bakthin) to address the main issues surrounding the origins of the fairy tale, 
its adaptations and retellings. The relations between these two instances are established in 
the meshes of educational practices in elementary education. Also present are the 
contributions of Propp, Bettelheim, Nelly Novaes Coelho and Vera Aguiar, Person, Harvey 
and Goudvis, among other researchers of the traditional tale, children's literature and 
pedagogical practices focused on literature. In the end, we present literary analyzes of The 
Three Little Pigs, in the classic version of Joseph Jacobs and the retelling The 33 Little Pigs, 
by José Roberto Torero. Reading is accompanied by suggestion of activity for elementary 
school, from the perspective of reading strategies for literary literacy.  

Keywords: Literary literacy; Fairy tales; Strategies of reading.  
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Resumo  

Nesta comunicação focar-nos-emos na análise de textos de carácter expositivo 
subordinados ao tema países, produzidos por alunos do 4.º ano de escolaridade*. Trata-se 
de textos que cruzam duas áreas disciplinares – o Português e o Estudo do Meio – e que 
implicam a articulação entre a Leitura (pesquisa, seleção e tratamento de informação com 
vista à construção de conhecimento) e a Escrita (produção de texto expositivo).  A análise 
incidirá na introdução e a conclusão dos textos e terá três objetivos: 1) identificar 
regularidades temáticas, estruturais e linguísticas; 2) analisar as relações estabelecidas 
entre a introdução e conclusão; 3) analisar as relações existentes entre o texto e o respetivo 
enunciado instrucional. Trata-se de um estudo exploratório, que tem como objeto de análise 
um corpus constituído por dezoito trabalhos produzidos por alunos de uma escola da grande 
Lisboa. De cunho predominantemente qualitativo e interpretativo e seguindo uma 
abordagem descendente (do global para o local), a análise segue o modelo de arquitetura 
textual proposto em Bronckart ([1997]1999) e releva a noção de plano de texto (Adam, 1999, 
2008; Bronckart 1997, Gonçalves 2011). Os resultados permitirão concluir, entre outros 
aspetos, que: I) as introduções apresentam regularidades a nível temático 
(identificação/justificação do país selecionado), estrutural (estrutura bipartida ou tripartida) 
e enunciativa (implicação no discurso); as conclusões tendem a apresentar estrutura e 
conteúdo temático variáveis, apresentando, porém, semelhanças a nível enunciativo 
(momento privilegiado de implicação no discurso); II) entre a introdução e a conclusão, não 
são estabelecidas relações intertextuais (de ordem temática/associativa); III) a produção da 
introdução e conclusão surge como uma obrigação (necessidade de resposta à instrução 
dada), não explorando as potencialidades destas secções na construção do sentido global 
do texto.  

 Palavras-Chave  texto expositivo, introdução, conclusão, construção do sentido  

 

*Esta proposta de comunicação resulta da investigação realizada no âmbito do projeto Promoção 
da Literacia Científica (desenvolvido no CLUNL e financiado pela FCG).  
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Abstract  

In this communication we will focus on the analysis of expository texts subordinated to the 
theme countries, produced by students of the 4th school year*. These are texts that cross two 
disciplinary areas - Portuguese and the Environmental Studies - and imply the articulation 
between Reading (research, information selection and treatment for knowledge 
construction) and Writing (production of expository text). The analysis will focus on the 
introduction and conclusion of texts and will have three objectives: 1) to identify thematic, 
structural and linguistic regularities; 2) to analyze the relations established between the 
introduction and conclusion; 3) to analyze the relationship between the text and its 
instructional statement. This is an exploratory study, which has as object of analysis a 
corpus consisting of eighteen works produced by students of a school in the outskirts of 
Lisbon. The approach is predominantly qualitative and interpretive and follows a top-down 
(from global to local), and the analysis follows the model of textual architecture proposed in 
Bronckart (1997), highlighting the notion of text plan (Adam, 1999, 2008; Bronckart 1997, 
Gonçalves 2011). The results will allow us to conclude, among other things, that: i) the 
introductions present regularities at the thematic level (identification / justification of the 
selected country), structural (bipartite or tripartite structure) and enunciative (implication in 
the discourse); the conclusions tend to present variable thematic structures and contents, 
presenting, however, similarities at an enunciative level (privileged moment of implication in 
the discourse); ii) between the introduction and the conclusion, intertextual relations (of 
thematic / associative order) are not established; iii) the production of the introduction and 
conclusion arises as an obligation (a need to respond to the give instruction), not exploring 
the potential of these sections in the construction of the overall meaning of the text.  

Keywords: expository text, introduction, conclusion, meaning construction.   

 

* This communication proposal is the result of the research carried out within the Project 
Promotion of Scientific Literacy (developed in CLUNL and funded by FCG).  
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Resumo 

A divulgação do conceito de género textual deve muito aos trabalhos desenvolvidos por 
Voloshinov ([1929]1977), no âmbito do interacionismo sociodiscursivo (ISD). Voloshinov 
defende que todas as atividades humanas estão relacionadas com a utilização da linguagem, 
sendo necessário, para concretizar essas atividades, recorrer a enunciados relativamente 
estáveis que se materializam em textos produzidos em situações concretas de comunicação. 
Esses textos que circulam nas diferentes esferas de intervenção humana são os géneros.  

Mais recentemente, o grupo de investigação em Didática das Línguas da Universidade de 
Genebra (Bronckart, 1996; Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001, entre outros) faz a 
transposição didática do conceito de género textual e vem defendendo uma didática da 
escrita apoiada no ensino dos géneros. Estes autores consideram que os géneros são 
constructos sociais que se encontram disponíveis para ser atualizados em realizações 
linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas e cumprindo as 
funções exigidas por uma situação concreta de comunicação.   

Para o ensino dos géneros, Schneuwly e Dolz (2004) e Pietro e Schneuwly (2003) propõem 
um dispositivo didático constituído por um utensílio pragmático designado Modelo Didático 
do Género (MDG) e pela Sequência Didática. O MDG define o objeto (género a ensinar) e as 
suas características ensináveis num determinado contexto. A SD dá conta do percurso 
didático a seguir para ensinar o género em estudo.  

Tendo como referência os pressupostos teóricos atrás enunciados e considerando que cada 
vez mais é essencial que a escola ensine os géneros ligados ao ler e escrever para aprender, 
nesta comunicação apresenta-se o percurso didático seguido para o ensino do género 
textual artigo de enciclopédia ilustrada e dá-se conta dos efeitos positivos que o dispositivo 
didático utilizado teve na qualidade dos textos produzidos por um grupo de alunos de 3.º 
ano de escolaridade.  

Palavras-chave: ler e escrever para aprender; artigo de enciclopédia ilustrada; sequência 
didática.  

 

Referências Bibliográficas:   

Bronckart, J-P. (1996). Activité langagière, textes et discours: pour un interactionisme sociodiscursif. 
Paris: Delachaux et Niestlé.  

Dolz, J., Noverraz, & Schneuwly, B. (2001). S’exprimer en français: Séquences didactiques pour 
l’oral et l’écrit. (Vol. I-III). Bruxelles: De Boeck & Larcier.  

Pietro, D., & Schneuwly, B. (2003). Le modèle didactique du genre: un concept de l’ingénierie 
didactique. Les cahiers Théodile, 3, 27-52.  

Schneuwly, B. & Dolz, J. (Eds.). (2004). Géneros orais e escritos na escola. Campinas: Editora 
Mercado de Letras.  

Voloshinov, V. ([1929]1977). Marxisme et philosophie du langage. Essai d’application de la méthode 
sociologique en linguistique. Paris: Minuit.  

  

Abstract 



 
 

The dissemination of the concept of textual genre owes much to the work developed by 
Voloshinov ([1929] 1977), in the context of socio-discursive interactionism (SDI). Voloshinov 
argues that all human activities are related to the use of language. In order to achieve these 
activities, it is necessary to resort to relatively stable statements that materialize in texts 
produced in specific situations of communication. These texts that circulate in the different 
spheres of human intervention are the genres.  

More recently, the research group in Didactics of Languages at the University of Geneva 
(Bronckart, 1996; Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001, among others) has made a didactic 
transposition of the concept of textual genre and has been advocating a didactics of writing 
supported by the teaching of genres. These authors consider that the genres are social 
constructs that are available to be updated in specific linguistic realizations, defined by 
socio-communicative properties and fulfilling the functions required by a specific situation 
of communication.  

For teaching genres, Schneuwly and Dolz (2004) and Pietro and Schneuwly (2003) propose a 
didactic device consisting of a pragmatic tool called the Didactic Model of Genre (DMG) and 
the Didactic Sequence (DS). The DMG defines the object (genre to be taught) and its 
teachable characteristics in a given context. DS handles the didactic course to teach the 
genre under study.  

Taking as reference the theoretical assumptions mentioned above and considering that it is 
increasingly essential that the school teaches the genres in contexts of reading and writing 
to learn, this communication presents a didactic path for teaching the illustrated 
encyclopedia article textual genre and it shows the positive effects of the didactic procedures 
followed on the quality of the texts produced by a group of 3rd grade students.   

Keywords: Read and write to learn; illustrated encyclopedia article; didactic path  
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Resumo 

O simpósio, vinculado ao tema do evento “leitura/escrita, escrita/leitura, fala/escrita e 
escrita/fala, tem como objetivo oportunizar aos participantes a apresentação e a discussão 
de pesquisas teóricas e pesquisas empíricas em harmonia com o tema acima. As 
comunicações abordam o tema em sua abrangência ou em seus tópicos constituintes. 
Quanto à abordagem teórica é oriunda da Psicolinguística, das Neurociências e da 
Educação. As comunicações se caracterizam por contribuírem para o avanço dos 
conhecimentos científicos e para a inovação das ações escolares com vistas à solução de 
problemas identificados no desenvolvimento da fala e no aprendizado e ensino da leitura e 
da escrita no Ensino Fundamental. Abrange quatro comunicações: a primeira, sobre fala, 
leitura e escrita (Maria da Graça Pinto /UP/Portugal), a segunda, sobre leitura e neurociências 
na alfabetização (Ângela Naschold/UFRN/Brasil); a terceira, sobre compreensão e 
consciência de crianças em alfabetização (Vera Pereira/PUCRS/Brasil); e a quarta, sobre, 
compreensão leitora e consciência lingüística de alunos do EF (Patrícia Valente/doutoranda 
PUCRS/Brasil).    

Palavras-chave: leitura; escrita; fala  

  

  

Abstract 

The symposium related to the theme of the event “reading/writing, writing/reading, 
speaking/writing and writing/speaking” aims to provide participants with the presentation 
and discussion of theoretical research and empirical research in harmony with the said 
theme. Communications can approach the subject in its scope or in its constituent topics. 



 
 

As for the theoretical approach, this may come from Psycholinguistics, Neurosciences and 
Education. Communications ara characterized by their contribution to the advancement of 
scientific knowledge and to the innovation of school actions with a view to the solution of 
problems identified in the development of speech and in the teaching and learning of reading 
and writing in the Elementary School. Four communications are covered: the first, on speech, 
reading and writing (Maria da Graça Pinto / UP / Portugal), the second, on reading and 
neuroscience in literacy (Ângela Naschold / UFRN / Brazil); the third, on the comprehension 
and awareness of children in literacy (Vera Pereira / PUCRS / Brazil); and the fourth, on 
reading comprehension and linguistic awareness of Elementary School students (Patrícia 
Valente / doctoral student PUCRS / Brazil).  

Keywords: reading; writing; speaking  
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Resumo  

Uma coisa é falar; outra coisa é escrever. Uma coisa é ler; outra coisa é escrever. Um leitor 
pode não ser um escritor; mas um escritor foi ou continua a ser um leitor. Ele é inclusive o 
primeiro leitor dos seus escritos. Assim, também, escrever pode estar muito dependente da 
forma como se fala e esta pode ser educada de modo a preparar o que a escrita vai necessitar 
em matéria de articulação de ideias e de coesão textual. Pretende-se com esta comunicação 
propor alguns exercíciosque, partindo de uma boa prática do oral, possam contribuir para 
que não se instale, desde os primeiros anos de escolaridade, uma escrita que se limite à 
justaposição de frases sem densidade de ideias,conducentes a um todo, por vezes, 
desarticulado e pobre.Incluídos nesses exercícios, que tomam por base o método de 
AndréeGirolami-Boulinier (1984), podem referir-se as várias formas de expansão do 
(pro)nome, a construção de frases simples e complexas, com base na função dos termos 
que as integram, e a ligação das frases de modo a que resulte um todo coeso. Procura-se 
consequentemente evitar que surjam produções escritas que acabem também por 
transparecer desarticulação e superficialidade no plano do pensamento.Constitui, pois, o 
objetivo principal desta comunicação mostrar que um oral bem trabalhado facilita a 
transição para uma escrita que manifeste também clarezade pensamento.  

Palavras-chave: escrita; oral; pensamento  

  

  

Abstract  

It is one thing to speak; it is another thing to write. It is one thing to read; it is another thing 
to write. A reader is not necessarily a writer; however, a writer has been or still is a reader. 
He/she is even the first reader of his/her writings. Hence, the exercise of writing may also 
depend on the way one speaks, and speaking, in turn, may be trained in order to get a better 
writing in terms of articulation of ideas and textual cohesion. We intend with this presentation 
to propose some exercises, based upon a good oral practice, to avoid, since the first 
schooling years, a type of writing confined to the juxtaposition of sentences devoid of idea 
density, and leading to an eventual disarticulated and poor text/discourse. Among the 
exercises, based upon Andrée Girolami-Boulinier´s (1984) method, we may refer several 
forms of expansion of the (pro)noun, the construction of simple and complex sentences, 
bearing in mind the function of their terms, and the connection of the sentences in order to 
obtain a cohesive whole. This way, we search to avoid written productions which may convey 
a process of thinking that is either not articulated or superficial. Our main goal is then to 
show that a well-worked oral may be a good bridge between thinking and writing.  

Keywords: writing; speaking; thinking  
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Resumo  

Os estudantes brasileiros apresentam baixo desempenho em leitura em avaliações 
nacionais e internacionais. Esta situação é inaceitável, tendo em vista que vários estudos 
demonstram que a aquisição da competência leitora é crucial para o desenvolvimento 
cognitivo pleno. Em função dessa problemática, que tem sua origem na alfabetização inicial, 
apresentamos as linhas de uma pesquisa em alfabetização infantil baseada nas descobertas 
mais recentes das neurociências (DEHAENE, 2012), aliadas à teoria da metáfora 
corporificada (LAKOFF, 1993, 1999; LAKOFF&JOHNSON, 1993, 1999; GIBBS&RAYMOND, 
2002; GIBBSet al, 2006. O foco do estudo é a compreensão de histórias ficcionais utilizando 
objetos com correspondência metafórica. O intuito é promover a “incorporação” da história 
pelos leitores, dentro da perspectiva da mente corporificada. Utilizamos um desenho 
experimental do tipo quadrado latino contrabalanceado (WINER, 1971) em que os alunos 
foram divididos em quatro grupos que realizaram as mesmas atividades em momentos 
diferentes. Os resultados mostraram que a contação objeto-metafórica influiu 
significativamente na compreensão do sentido das histórias (p<0.01). 

Com o objetivo de contribuir para melhorar os índices de competência em leitura, foi 
organizada uma proposta de alfabetização baseada na pesquisa realizada. A proposta está 
sendo desenvolvida no âmbito do Projeto Leitura + Neurociências (UFRN) para cerca 1.000 
crianças que freqüentam quarenta turmas de escolas localizadas em município da região do 
semi-árido do Rio Grande do Norte (RN), bem como numa escola comunitária freqüentada 
por crianças em situação de risco social localizada em Natal (RN).  

Palavras-chave: metáfora corporificada, histórias infantis, compreensão da leitura  

  

 

  

Abstract  

According to both national and international evaluations, the reading performance of 
Brazilian students is very poor. Such situation is untenable, given that several studies have 
shown that reading ability is essential to full cognitive development. In order to help solve 
this problem, whose roots can be found in prescholar years, we present data from an 
interventional study based on the latest neuroscience’s descoveries (DEHAENE, 2012), 
findings associated with the theory of embodied metaphor (LAKOFF, 1993, 1999; 



 
 

LAKOFF&JOHNSON, 1993, 1999; GIBBS&RAYMOND, 2002; GIBBSet al, 2006). Since 
preschool children cannot yet read text, the intervention used objects with metaphoric 
correspondence to orally present stories to school children. The objetive was to have 
children engage in conceptual “embodiment” of the story's objects and characters. The 
experiment had a counterbalanced Latin square design (WINER, 1971). Students were 
divided into four groups that performed the same activities at different moments. The use of 
metaphorical-objects significantly improved comprehension of the stories (p<0.01). 

The efficacy of the approach stimulated us to carry on and create a whole system aimed at 
improving literacy rates based on metaphorical objects. The work has been funded by the 
Ministry of Education and is being developed under the Reading + Neurosciences Project to 
eventually be used with 1,000 children attending forty classes from schools located in a 
municipality in the semi-arid region of Rio Grande do Norte (RN), as well as in a community 
school attended by children at social risk located in Natal (RN).  

Keywords: embodied metaphor; children's stories; reading understanding.  
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Resumo   

Esta comunicação tem como objetivo relatar pesquisa desenvolvida com a finalidade de 
contribuir para o desenvolvimento da compreensão da leitura e da consciência textual de 
crianças de classe de alfabetização que já decodificam. Teoricamente, a pesquisa está 
fundamentada em estudos psicolinguísticos da compreensão leitora  (Goodman, 1991; Leffa, 
1996; Kato, 2007;), e  da consciência textual (Dehaene, 2012; Gombert, 1992; Halliday & 
Hasan, 1976; Charolles, 1978). O problema de pesquisa foi expresso na seguinte indagação: 
“Em que medida materiais de ensino da leitura, em tecnologias múltiplas, explorando a 
compreensão leitora e a consciência textual, utilizados em sistema de oficinas sucessivas, 
contribuem para o desenvolvimento de crianças em alfabetização nessa dimensão?” 
Metodologicamente, o trabalho foi organizado em dois momentos dominantes –  ensino e 
pesquisa. O ensino envolveu a organização de materiais de ensino (com suporte 
tecnológico) nessa direção teórica e sua aplicação (oficinas de leitura) em 20 crianças de 
classe de alfabetização. A pesquisa abrangeu a elaboração e a aplicação de um instrumento 
de pesquisa (pré e pós-teste de compreensão e consciência textual) e a organização, o 
tratamento estatístico e a análise dos dados coletados.  Constituíram-se em resultados 
alcançados: os materiais de ensino e os instrumentos de pesquisa elaborados; e os 
benefícios de aprendizagem para as crianças participantes evidenciados por meio de 
diferenças significativas entre pré e pós-teste.  

Palavras-chave: leitura; textos; classe de alfabetização; tecnologia.   

  

Abstract  

This communication aims to report research developed with the purpose of contributing to 
the development of reading comprehension and textual awareness in children from a literacy 
class who have already decoded. Theoretically, the research is based on psycholinguistic 
studies of reading comprehension (Goodman, 1991, Leffa, 1996, Kato, 2007), and textual 
awareness (Dehaene, 2012, Gombert, 1992, Halliday & Hasan, 1976; Charolles, 1978). The 
research problem was expressed in the following question: “To what extent are reading 
teaching materials in multiple technologies exploring reading comprehension and textual 
awareness used in successive workshop systems contributing to the development of literacy 
children in this dimension?” Methodologically, the work was organized in two dominant 
moments - teaching and research. The teaching involved the organization of teaching 
materials (with technological support) in this theoretical direction and its application (reading 
workshops) in 20 children from a literacy class. The research involved the elaboration and 
application of a research instrument (pre- and post-test of comprehension and textual 
awareness) and the organization, statistical treatment and analysis of the data collected. The 
following results were obtained: teaching materials and research tools developed; and the 
learning benefits for the participating children evidenced through significant differences 
between pre- and post-test.  

Keywords: reading; texts; literacy class; technology.  
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RESUMO  

Há muito tempo tem sido preocupação da pesquisadora, professora de Língua Portuguesa 
em escolas públicas e privadas na região Sul do Brasil,o fato de os estudantes, 
principalmente os de 9º ano com os quais trabalha, demonstrarem muitas dificuldades no 
que se refere à compreensão de textos. Por esse motivo, desde o seu mestrado, a 
compreensão da leitura e a consciência linguística de alunos nesse ano de escolaridade 
passaram a ser investigados pela doutoranda. É seu objetivo apresentar nesta comunicação 
os resultados preliminares de um estudo comparativo entre Brasil e Portugal, sobre a 
compreensão da leitura e a consciência linguística em estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental de escolas públicas e privadas. A avaliação da compreensão e dos níveis de 
consciência linguística foi realizada através de três metodologias: a) elaboração de um 
resumo após a leitura de um texto narrativo; b) seleção do resumo mais adequado dentre 
cinco fornecidos sobre o texto lido; c) resposta a perguntas de avaliação também da 
compreensão após a leitura desse mesmo texto narrativo. Todos os instrumentos para a 
coleta de dados foram criados pela pesquisadora, pois não havia no Brasil e em Portugal 
algum que avaliasse a compreensão e a consciência linguística da forma como era 
pretendido avaliar, enfatizando as questões de compreensão inferencial, para o ano de 
escolaridade escolhido. Os resultados apontam para uma certa dificuldade dos estudantes 
pesquisados, tanto no Brasil quanto em Portugal, em alguns níveis de compreensão e de 
consciência na realização de diferentes atividades de compreensão da leitura.  

Palavras-chave: compreensão da leitura; inferência; consciência linguística.  

Abstract  

It has long been a concern of the researcher, teacher of Portuguese Language in public and 
private schools in the southern region of Brazil, that the students, especially 9th graders with 
whom she works, show many difficulties in understanding texts. For this reason, since her 
master's degree, the reading comprehension and the linguistic awareness of students in that 
year of schooling began to be investigated by the doctor. Her purpose is to present in this 
communication the preliminary results of a comparative study between Brazil and Portugal 
on reading comprehension and linguistic awareness in 9th graders of public and private 
schools. The evaluation of comprehension and levels of linguistic awareness was carried out 
through three methodologies: a) elaboration of a summary after the reading of a narrative 
text; b) selection of the most adequate summary out of five provided on the read text; c) 
answer to evaluation questions also of understanding after reading this same narrative text. 
All the instruments for data collection were created by the researcher, since there was no 
one in Brazil or in Portugal who evaluated comprehension and linguistic awareness in the 
way it was intended to be evaluated, emphasizing the questions of inferential 
comprehension, for the chosen year of schooling. The results point to a certain difficulty of 
the studied students, both in Brazil and in Portugal, at some levels of understanding and 
awareness in performing different reading comprehension activities.  

Keywords: reading comprehension; inference; linguistic awareness. 
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Resumo  

O simpósio, “Avaliar e promover o desenvolvimento alfabético com os professores: 
instrumentos para usar na escola” pretende ilustrar o diálogo entre investigação, formação 
de professores e sala de aula. Tem como objetivo, por um lado, apresentar resultados que 
validam instrumentos, teórica e empiricamente sustentados, criados para serem usados, 
não apenas, mas também por professores na monitorização e na promoção das 
aprendizagens em leitura e escrita nos anos iniciais; complementarmente, visa criar uma 
oportunidade para a reflexão sobre a importância de, em ações de formação situadas, os 
professores atenderem à tão necessária base científica que sustenta o ensino eficaz.  

O simpósio destina-se a professores de 1.º CEB, educadores de infância, psicólogos e 
investigadores que se interessem pela aprendizagem, ensino, avaliação e intervenção no 
domínio da leitura e da escrita.  

Palavras-chave: avaliação atempada, intervenção, erros de escrita; erros de leitura; 
implicações pedagógicas  

 

Abstract  

The Symposium “To assess and to enhance the alphabetic development in tandem with 
teachers: tools to be used in school” intends to show the relationship between research, 
teacher training and classroom practices. It aims, in one hand, to present results that validate 
theoretical- and research-based tools designed to be used, not only but also, by teachers in 
order to assessing, monitoring, and enhancing reading and spelling acquisition; In addition, 
this symposium plans to create an opportunity to reflect upon the importance of teachers to 
acknowledge and to adopt, following professional development training, the need for 
evidence-based teaching practices in order to augment alphabetic learning efficiency.  

The symposium is meant for elementary school and kindergarten teachers, psychologists 
and researchers interested in learning, teaching, assessment and intervention in the reading 
and spelling field.  

Keywords: early assessment, intervention, spelling errors; reading errors; implications for 
teaching  
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Resumo  

Tema: Para escrever corretamente usamos diferentes tipos de conhecimentos linguísticos, 
os quais apoiam a aprendizagem das, entre outras, regularidades fonológicas, ortográficas, 
morfológicas, e prosódicas, assim como conhecimento lexical, presentes no sistema de 
escrita. Os erros ortográficos não ocorrem ao acaso e são uma manifestação do 
conhecimento que o aluno usa a partir da informação disponível. Daí ser possível identificar 
o tipo de conhecimento em falha quando se analisa o desvio produzido.  

Objetivos: Nesta comunicação apresenta-se uma grelha de categorização de erros 
ortográficos, os princípios teóricos que a justificam, assim como será examinado o seu 
potencial como instrumento para informar os professores sobre o desenvolvimento dos 
seus alunos na aprendizagem da escrita e sobre as suas dificuldades.  

Metodologia: A grelha de categorização de erros ortográficos foi utilizada na análise de um 
corpus de escrita de palavras constituído por 200 ditados de alunos do 2.º ao 5.º ano do 
ensino básico.  

Resultados: Os resultados mostram que, à medida que os anos de escolaridade aumentam, 
existe uma diminuição de erros de base fonológica, mas permanecem diferentes tipos de 
erros de base ortográfica, embora alguns destes tipos tendam a diminuir.  

A assunção dos princípios teóricos subjacentes a esta categorização, assim como o uso da 
grelha de análise, poderá sustentar um ensino baseado em evidências científicas que deverá 
ter em conta a base linguística e as regularidades da ortografia portuguesa, assim como as 
competências, por vezes bastante incipientes, dos alunos.  

Palavras-chave: erros ortográficos, desenvolvimento da escrita; conhecimento ortográfico; 
implicações pedagógicas  

 

Abstract  

Subject: In order to spell correctly we must use different types of linguistic knowledge which 
sustain the acquisition of, among others, phonological, orthographical, morphological and 
prosodic regularities as well as lexical knowledge present in the writing system. Spelling 
errors do not occur randomly and they are, instead, manifestations of the knowledge the 
student extracts from the available information. Hence it is possible to identify the type of 
knowledge failing when analyzing the spelling error produced.  



 
 

Objectives: We intend to present a categorization framework of spelling errors, its theoretical 
principles as well as to examine its potential as a tool to inform the teachers’ understanding 
of their students’ spelling development and difficulties.  

Methodology: The spelling errors’ categorization framework was used in the analysis of a 
corpus of 200 spelling to dictation texts of second to fifth graders.  

Results: The results show that, as learning experience grew, the phonological based errors 
diminished but the orthographic based ones persisted, although some of them would 
decrease.  

The assumption of the theoretical principles behind this categorization framework and its 
use may support an evidence-based teaching which should consider the linguistic base and 
the orthographic regularities of the Portuguese orthographic system as well as the typical 
student knowledge.  

Keywords: spelling errors; spelling development; orthographic knowledge; implications for 
teaching  
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Resumo  

Tema - A solidez das capacidades de decodificação é crucial no processo da aprendizagem 
alfabética e a deteção precoce das dificuldades dessa aprendizagem é determinante para 
providenciar, num tempo útil, a intervenção necessária para ultrapassar o insucesso em 
leitura. Para tal, é necessário ter instrumentos fáceis de usar, económicos e eficazes na 
identificação de crianças com dificuldades desde os primeiros passos nessa aprendizagem. 
Por isso, torna-se crítico criar instrumentos com boas qualidades para despistar as 
dificuldades em aprender conversões grafema-fonema que são nucleares nas primeiras 
aprendizagens alfabéticas e constituem a base essencial da progressão na leitura. Esse 
instrumento não existe para a língua Portuguesa.  

Objetivos – Analisar o potencial de uma nova versão do PIPE, enquanto prova de rastreio 
precoce, relativamente ao seu poder preditivo dos desempenhos em leitura e à sua 
capacidade para identificar crianças em risco de insucesso da leitura.  

Metodologia – A partir dos resultados de três estudos anteriores, foi criada uma nova versão 
da PIPE, que incluiu 10 novos itens, perfazendo um total de 36. Em cada item, as crianças 
devem escolher a palavra que representa uma imagem, de entre duas palavras e duas 
pseudopalavras escritas com estrutura CVCV, contendo grafemas simples ou complexos, 
Em cada item, as vogais foram mantidas e as consoantes alteradas tendo em conta as 
semelhanças fonológicas e/ou ortográficas (e.g., para a imagem de seta: sela, zeta, seta, 
sefa). No meio do ano letivo, 44 crianças do 1.º ano realizaram a PIPE cronometrada e no 
final do ano letivo as mesmas crianças serão testadas com outras medidas de leitura.  

Resultados – De acordo com os estudos anteriores, espera-se que a PIPE produza bons 
resultados preditivos da leitura e, de acordo com as modificações introduzidas, espera-se 
que apresente melhores capacidades de sensibilidade e de especificidade na deteção de 
crianças em risco de insucesso na leitura.  
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Abstract  

Subject: Decoding skills robustness is crucial in the process of alphabetic learning and the 
early detection of decoding difficulties is decisive in order to provide, in a timely manner, the 
necessary intervention to overcome failure in reading. Therefore, it is vital to have easy-to-
use, economical, and effective screening tools in identifying children with decoding 
difficulties from the first steps. Hence, it is critical to create tools with good qualities to tap 
specific regular core grapheme-phoneme renditions expected to be acquired early that 
constitute the very basis for reading progression. Such a tool does not exist for Portuguese 
language.  

Objectives: The aim of this study was to examine the new version of a timed early screening 
test (PIPE) predictive potential of later reading level and its power to identify children at risk 
of reading failure.  

Methodology: Building on three previous studies’ results, a new version of a timed early 
screening test (PIPE) was designed adding 10 new items. For each of the 36 pictures children 
would choose the written word that represents the picture, among two words and two 
pseudowords with simple or complex graphemes. In each stimuli set vowels were kept and 
consonants changed according to phonological and/or orthographic similarities. Forty-four 
first grade children underwent PIPE test in the middle of the school year and the same 
children would be asked again at the end of the year to run other reading tests.  

Results: In accordance with the previous PIPE versions studies, it is expected that this new 
version will produce strong predictive results of later reading. According to the design 
changes it is expected that this version will present better sensitivity and specificity to 
identify children at risk of reading failure.  

Key words: reading; decoding; screening; 1st grade  
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Resumo 	

Tema: A leitura é uma das capacidades mais importantes que os alunos têm de adquirir na 
escola. No entanto, de acordo com dados recentes de investigações internacionais, cerca 
de 21% das crianças portuguesas terminam o 1.º Ciclo com um nível de leitura insuficiente 
para compreender e fazer inferências acerca do que leem. Estes resultados mostram que a 
escola portuguesa não oferece um ensino capaz de evitar que 1/5 dos seus alunos tenha um 
nível de leitura que é apenas de sobrevivência, enfatizando a necessidade de respostas 
diferenciadas. A investigação tem mostrado que um dos aspetos decisivos para a 
compreensão da leitura é atingir níveis apropriados de fluência.  

Objetivos: A presente investigação teve como objetivo avaliar a eficácia de um programa de 
intervenção em fluência da leitura (LEBRE – Ler Bem e Rápido na Escola) para crianças com 
níveis baixos de fluência e aplicado por professores apoiados por investigadores em 
oficinas de formação.  

Metodologias: O LEBRE é um programa de 20 sessões de 30 minutos aplicado quatro vezes 
por semana a grupos de cinco/sete crianças. Contempla estratégias de leitura repetida, 
leitura modelada e automatização da decodificação. Foi implementado com 50 crianças com 
níveis de leitura abaixo do esperado. As crianças do grupo de treino foram comparadas com 
crianças das mesmas turmas com nível típico de progressão na leitura.  



 
 

Principais resultados: Os resultados mostram que, após o LEBRE, o grupo de treino leu 
significativamente mais palavras corretas por minuto do que antes do programa. 
Contrariamente, a evolução no grupo controlo não foi significativa. O efeito positivo do 
LEBRE nos níveis de fluência de leitura das crianças com dificuldades nesta área mostra 
que ter oportunidade para ler mais se torna um “círculo virtuoso” e que é possível, no 
contexto escolar, em grupo e num tempo breve, aumentar os níveis de desempenho em 
leitura.  

Palavras-chave: fluência em leitura; intervenção; contexto escolar  

 

Abstract  

Subject: Reading is one of the most important skills students have to acquire at school. 
However, according to recent international research, about 21% of Portuguese children finish 
elementary school achieving a reading level that is insufficient to understand and make 
inferences about what they read. These results show that Portuguese school does not 
succeed enough to avoiding that 1/5 of its young students have a reading level that is scarce, 
emphasizing the need for differentiated interventions. Research has shown that appropriate 
levels of fluency is one of the most crucial aspects of reading comprehension. 	

Objectives: The aim of this study was to test the efficiency of an intervention program of 
reading fluency (LEBRE – reading well and fast in school) for children with low levels of 
fluency, which was delivered by school teachers supported by researchers in training 
workshops.  

Methods: LEBRE is a 30-minute 20-session-program delivered four times a week to groups 
of five/seven children. It includes strategies of repeated reading, modelled reading and 
decoding automatization. LEBRE was carried out with 50 children with reading levels below 
grade expectations. Children in the training group were compared to same class children 
with a typical level of reading progression.  

Results: The results show that, after LEBRE, the training group read significantly more 
correct words per minute than before. In contrast, the reading growth in the control group 
was not significant. The positive effect of LEBRE on the reading fluency level of children with 
difficulties in this area shows that having an opportunity to read more becomes a "virtuous 
circle" and it also shows that it is possible to increase the levels of reading performance at 
the school context, working in a group and in a short period of time.  

Keywords: reading fluency; intervention; school context  
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Resumo 	

Tema- Classificação linguística dos desvios de leitura numa análise comparativa entre 
leitores de progressão típica e leitores com dislexia.  

Objetivo - O estudo tem por objetivo apresentar uma tipologia de classificação de desvios 
de leitura organizada segundo princípios de análise linguística.  

Métodos - Participaram duas amostras de leitores, 20 sujeitos com dislexia e 20 
normoleitores, emparelhados quanto à idade de leitura (6 anos) e ao índice de fluência 
(apurado pelo REI). A todos os sujeitos foi igualmente administrada uma versão da prova de 
leitura PAL-PORT 22, que integra 130 itens selecionados em função dos critérios de 
lexicalidade (palavras e pseudopalavras), (ir)regularidade da relação grafema-fone, extensão 
e frequência.  

Resultados – Se todos os sujeitos testados produziram desvios de leitura, os resultados 
atestam algumas especificidades do grupo com dislexia face ao grupo de normoleitores, 
nomeadamente a expressividade, em termos quantitativos, das ocorrências desviantes e, 
muito em particular, o elevado número de multiocorrências de desvios num mesmo item. 
Ainda assim, em nenhum caso de leitura de um item se observou, por parte dos disléxicos, 
a produção de formas sistemicamente impossíveis em português, que violassem as 
respetivas regras fonotáticas e de boa constituição silábica. Este e outros resultados 
apurados, que se prendem com as categorias linguísticas dos desvios, sugerem, portanto, 
continuidades relevantes entre os padrões de comportamento dos dois grupos de leitores, 
nomeadamente, a relevância que assumem para todos, no processamento implicado na 
leitura, não só as relações grafema-fone e as unidades lexicais, mas também as unidades 
sublexicais maiores do que o fonema, tais como sílabas e os constituintes internos destas 
(ataques e rimas -núcleos e codas), bem como unidades de natureza morfológica. Os 
resultados são compatíveis com modelos interpretativos, que preveem que o 
desenvolvimento da leitura se faz em cascata, envolvendo o processamento de unidades 
segmentais e convocando, desde muito cedo, unidades sublexicais mais extensas do que 
os segmentos, podendo as dificuldades situar-se nos diferentes níveis ao longo deste 
percurso.  

Palavras-chave: Desvios de leitura; normoleitores; dislexia  

 

  



 
 

Abstract 	

Subject: A comparative analysis between typical readers and dyslexics reading errors  

Objectives: The study aims to present a typology of reading errors based on linguistic 
criteria.  

Methods: Two groups of readers participated: 20 dyslexics and 20 normal controls, paired 
according to reading age (6 years) and reading fluency (measured through the REI 
instrument). All subjects took the PAL-PORT 22 reading test, which includes 130 items 
selected according to their lexicality (words and pseudo-words), (ir)regularity (considering 
grapheme-phone pairings), extension, and frequency.  

Results: While both dyslexic and control groups produced reading errors, results highlighted 
specific traits of the dyslexic group, namely the very high rate at which errors occurred, when 
compared to normal controls, and, particularly, the high frequency of cases revealing 
multiple occurrences of errors in one single item. Not withstanding, it is very important to 
note that dyslexics not once produced non-target responses that in any way defied 
phonotactic rules or syllable consistency in Portuguese, thus upholding, even when 
committing multiple errors, to systemic principles operating in the language. This result, as 
is the case of others concerning the linguistic categories in which errors can be classified, 
suggests continuity in the behavioral patterns observed in dyslexics and normal controls. 
For both groups of readers, processing involved in reading seems to rely not only on 
grapheme to phone conversion rules and lexical units, but also on sublexical units, such as 
syllables and their internal constituents (onset and rhyme -nucleus and coda), and 
morphological units. Results are compatible with theoretical models that regard reading as 
a cascading process, in which units of variable sizes, larger than phonemes, and pertaining 
to different processing levels, participate interactively. According to this view, cascade 
processing begins very early on, thus difficulties may arise at different processing levels 
during the development of reading skills.  

Keywords: Reading mistakes; normal readers; dyslexic readers  

  



 
 

PAINEL: LITERACIA, LEITURA E CONHECIMENTO LINGUÍSTICO 

 
EFFECTS OF THE DECOLE PROGRAM ON KINDERGARTNERS’ EMERGENT LITERACY 

SKILLS 

 

Regiane Kosmoski Silvestre Gatto 

Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto 

rksgatto@hotmail.com 

 

Sylvia Domingos Barrera 

Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto 

sdbarrera@ffclrp.usp.br 

 

Abstract 

According to the perspective of emergent literacy, linguistic and metalinguistics skills as 
knowledge about writing, developed by children before entering formal education, facilitate 
the literacy, and preschool is a favorable context to foster these skills. This study 
investigated the effects of the program DECOLE - Developing Emergent Literacy Skills 
(Brazilian adaptation of the Portuguese program "Speak, Read and Write", published by 
Viana and Ribeiro in 2014) on performance in phonological awareness, letter knowledge, 
vocabulary and oral comprehension of preschoolers. The study included the following 
phases: pre-test, intervention with G1, post-test 1, intervention with G2 and post-test 2. The 
participants were 37 students from a public preschool, 51% girls, mean age 5 years and 4 
months at the beginning of the study (SD = 3.6 months). The instruments used in the pre-test 
and post-tests were: phonological awareness test, letters’ name knowledge task, figure 
naming test, and hearing comprehension test. After the pre-test, the participants were 
divided, in a balanced way regarding the skills evaluated, in G1 and G2. G1 participated about 
50% of the DECOLE program, applied by the researcher on the 1st. half of 2017 (due to a 
teacher strike in the period). Interventions occurred in 50-minute sessions, held three times 
a week. During this period, G2 students performed their usual school activities. The results 
of post-test 1 did not show significant differences between groups, although G1 performed 
better than G2 in all competencies evaluated, except vocabulary. In the second half of the 
year, G2 was submitted to the program, and in this group about 90% of activities can be 
developed. Significant differences favoring G2 in phonological awareness and oral 
comprehension performance were observed in post-test 2, suggesting the effectiveness of 
the program for the development of these emergent literacy skills. 
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Resumo  

O acesso à literacia é um direito de todos os cidadãos e deve constituir-se como um desígnio 
em todas as sociedades. Assim, os projetos que têm por objetivo promover a literacia 
inclusiva são cada vez mais relevantes, na medida em que possibilitam que todos tenham 
oportunidade de desenvolver competências de literacia, respeitando as potencialidades e as 
fragilidades dos seus destinatários.  O projeto Story.Lab dedica-se à promoção do 
desenvolvimento de competências de literacia, de forma inclusiva, através da utilização de 
Histórias Multissensoriais, doravante HM. Este projeto integra uma equipa constituída por 
professores da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, de 
diferentes áreas, por estudantes do curso de Artes Visuais desta escola e por professores 
de Educação Especial. As primeiras HM foram criadas em 1993 por Fuller na Bag Books 
(Reino Unido), destinando-se a ser utilizadas com crianças e jovens com incapacidades 
graves. Trata-se de histórias originais ou adaptadas enriquecidas com estímulos sensoriais 
diversificados que propiciam, aos seus destinatários, uma experiência sensorial, emocional, 
afetiva, linguística e socializadora. Essa experiência favorece o envolvimento físico e 
emocional da criança e do jovem, potencia ganhos linguísticos e cognitivos e alarga o 
conhecimento do mundo.  Considerando que este género de histórias ainda está pouco 
divulgado em Portugal, esta comunicação pretende dar conta de uma das vertentes do 
trabalho desenvolvido no projeto Story.Lab e que diz respeito à caracterização das HM. Para 
o efeito, organizou-se um corpus constituído por vinte HM produzidas e ou divulgadas no 
âmbito deste projeto e procedeu-se à análise das suas características linguísticas com 
recurso ao programa Atlas.ti.  Na comunicação serão apresentados os resultados dessa 
análise, considerando parâmetros do género no que se refere às características 
comunicativas e linguísticas e às temáticas privilegiadas. Os resultados apontam para uma 
grande especificidade deste género quando comparado com as narrativas canónicas mais 
tradicionais.  

Palavras-chave: Histórias multissensoriais, literacia inclusiva, características linguísticas  



 
 

 

 

Abstract 

Access to literacy is a right of all citizens and should be constituted as a purpose in all 
societies. Therefore, projects that have the promotion of inclusive literacy as goal are 
increasingly more relevant, insofar as they allow everyone to have the opportunity to develop 
literacy competences, respecting the potentialities and fragilities of their beneficiaries.   

The Story.Lab project is dedicated to the promotion and development of literacy 
competences, in an inclusive way, using Multisensory Stories, hereinafter MS. This project 
incorporates a team composed by teachers from the School of Education at the Polytechnic 
Institute of Lisbon, of different areas, students of the degree in Visual Arts from this school, 
and Special Education teachers. The first MS were created in 1993 by Fuller, at Bag Books 
(United Kingdom), destined to be used by children and youths with severe disabilities. Those 
are original or adapted stories, enriched with diverse sensorial stimuli that promote, in their 
receivers, a sensorial, emotional, affective, linguistic, and social experience. Such 
experience encourages the child and youth’s physical and emotional involvement, enhances 
gains and enlarges their worldly wisdom. Considering that this story genre is still 
underexposed in Portugal, this communication aims to handle one of the fronts of the work 
developed in the Story.Lab project that concerns the characterization of MS. For this a 
purpose, a corpus constituted by twenty MS, produced and disseminated in the context of 
this project, was organized and the analysis of the stories’ linguistic characteristics was 
undertaken resorting to the Atlas.ti software. In the communication the results of said 
analysis will be presented, considering genre parameters, regarding communicative and 
linguistic characteristics, and privileged thematic. The results point to a great specificity of 
this genre when compared to more traditional canonical narratives.     

Keywords: Multi-sensory stories, inclusive literacy, stories’ linguistic characteristics 
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Resumo 

O estudo avaliou a exequibilidade e a eficiência de um programa de intervenção em 
consciência morfológica conduzido pelos educadores de infância. Os participantes foram 
162 crianças portuguesas, que estavam no último ano da educação pré-escolar e que foram 
alocadas enquanto grupos em duas condições, experimental e de controlo. Com o primeiro 
grupo foi desenvolvido um programa de desenvolvimento da consciência morfológica, 
durante seis semanas, que consistiu na discussão explícita acerca da estrutura morfológica 
de algumas palavras que apareciam em livros de literatura para a infância. Os resultados 
mostraram que houve um forte efeito do programa nas competências medidas, no grupo 
experimental. Com efeito, no post-teste, estas crianças eram significativamente melhores 
nas suas competências para identificar palavras da mesma família, fazer derivação e flexão 
de palavras, interpretar o sentido de radicais e afixos em pseudopalavras e identificar o 
radical em palavras derivadas ou flexionadas, mesmo depois de controlar os efeitos 
explicados pela idade, inteligência não-verbal, vocabulário, e níveis de consciência 
fonológica e morfológica no pré-teste. Confirma-se assim a exequibilidade e eficiência deste 
programa e discute-se a relevância de, em parceria com os profissioanis de infância, 
desenvolver instrumentos que apoiem o conhecimento acerca dos morfemas, pelas crianças 
pré-escolares. 

Palavras-chave: Desenvolvimento da consciência morfológica; Intervenção naturalística; 
Conhecimento metalinguístico; Crianças pré-escolares. 

 

Abstract 

The study assessed the feasibility and effectiveness of an intervention program of 
morphological consciousness led by kindergarten teachers. The participants were 162 
Portuguese children that were in the last year of preschool education and that were allocated 
as groups in two conditions: experimental and control. With the first group, a program of 
morphological consciousness was developed, during six weeks, that consisted in an explicit 
discussion about the morphological structure of some words that appeared in children’s 
literature books. The results showed that there was a strong effect of the program in the 
measured competences in the experimental group. With effect, in the post-test, such children 
were significantly better in their competences to identify words from the same family, to 
make words’ derivations and flexions, to interpret the meaning of the words’ root and their 
affixes in pseudowords, and to identify the root in derived or flexed words, even after 
controlling the effects explained by the age, non-verbal intelligence, vocabulary, and levels 
of phonological and morphological consciousness in the pre-test. It is, therefore, confirmed 
the feasibility and effectiveness of these program and it is discussed the relevance in 
developing tolls, in partnership with childhood education professionals, that support the 
knowledge about morphemes by preschoolers.  

 

Keywords: Development of morphological consciousness; Naturalistic intervention: 
Metalinguistic knowledge; Preschoolers.  
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Resumo 

A transformação digital e a adaptação a uma época que valoriza a velocidade e o imediato 
obrigam a Escola a procurar respostas para uma geração que utiliza a tecnologia em 
qualquer local e que dificilmente se vincula ou realiza em organizações de estruturas 
pesadas, lentas e burocráticas. A leitura, que exige processos cognitivos complexos, neste 
contexto, obriga também a um esforço de adaptação constante à transformação textual, 
relacional e espacial que se verifica diariamente. Ora, o tempo é um conceito estrutural para 
o pensamento geral e a sua mobilização é também determinante para a formação de leitores. 
Importa, pois, conhecer os interesses e as expectativas das diferentes gerações, sinalizar o 
que as diferencia e as aproxima e, com essa informação, promover a renovação das práticas 
de formação de leitores críticos, capazes de utilizar eficazmente a leitura em todos os 
suportes. Neste trabalho, propõe-se um conjunto de estratégias destinada a formar cidadãos 
interventivos que usem, de forma crítica, a leitura e a escrita nos contextos atuais, partindo 
da exploração do conceito de tempo na Pré-escola e no Ensino Básico. Com base num 
corpus textual selecionado, mas flexível ("O meu avô"; "Histórias de tempo vai tempo vem"; 
"Com o Tempo"; "A Cavalo no Tempo"; "O Tempo Canário e o Mário ao Contrário"; "O Jardim 
do Tempo"), pretende-se mobilizar o conceito de tempo, associado à leitura e à escrita, com 
crianças de diferentes idades. Deste estudo resultou: i) uma proposta didática que combina 
estratégias que favorecem a interação do impresso com o digital; ii) um conjunto de linhas 
diretrizes para responder às necessidades de uma geração habituada a utilizar a tecnologia 
em qualquer lugar, que é rápida e que vive no imediato, mobilizando textos e outros recursos 
com potencial para explorar uma dimensão humana do tempo em contexto educativo. 

 

Abstract 

Digital transformation and adaptation to a period that values speed and the immediate force 
the School to seek answers to a generation that uses technology in any place and that is 
hardly conveyed on organizations of heavy, slow, or bureaucratic structures. Reading, which 
demands complex cognitive processes, in this context, also forces the effort for constant 
adaptation to the textual, relational and spatial transformation that is observed daily. Time is 
structural concept for general thinking and its mobilization is also decisive in the training of 
readers. Thus, it matters to know the interests and expectations of different generations, to 
flag what differentiates and what brings them closer, and, with that information, to promote 
the renewal of the practices of traning of critical readers, capable of efficiently using reading 
in all supports. In this work, it is aimed a set of strategies destined to train intervening 
citizens that use, in a critical way, reading and writing in current contexts, taking as a starting 
point the exploration of the concept of time in Preschool and Elementary School. Based on 
a selected, although flexible, textual corpus ("O meu avô"; "Histórias de tempo vai tempo 
vem"; "Com o Tempo"; "A Cavalo no Tempo"; "O Tempo Canário e o Mário ao Contrário"; 
"O Jardim do Tempo") it is aimed to mobilize the concept of time, associated with reading 
and writing, with children of different ages. From this study emerged: i) a didactic proposal 



 
 

that combines strategies that favor the interaction of print and digital; ii) a set of guidelines 
to answer to the needs of a generation used to use technology in any place, who is quick and 
lives in the now, mobilizing texts and other resources with potential to explore a humane 
dimension of time in an educational context. 
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Resumo 

A presente proposta de comunicação tem como objetivo discutir as potencialidades 
didáticas e pedagógicas da literatura eletrónica. Tendo em conta, por um lado, a 
transformação das competências leitoras das crianças e dos jovens, e, por outro, que as 
suas práticas de leitura e de escrita ocorrem cada vez mais em meio digital, configura-se 
importante explorar a leitura (crítica) de texto não-impresso, nomeadamente de hipertexto e 
de texto multimodal. Embora os documentos programáticos e orientadores em vigor em 
Portugal revelem preocupação com a leitura digital, esta ocorre sobre texto informativo e 
funcional, pelo que se propõe a literatura eletrónica como possibilidade educativa.  

Nascida da experimentação, criada e fruída em meio digital, a literatura eletrónica é 
entendida por Katherine Hayles (2008) como a evolução natural de séculos de criação 
literária, abrindo “novos horizontes para o literário”, na medida em que a integração de 
diferentes linguagens, indissociáveis, permite a criação de novas camadas de sentido, pelo 
que o artefacto literário se constitui como um objeto extremamente complexo, marcado pela 
multimodalidade, pela interatividade e pela descontinuidade.  

Com linguagens mais próximas das gerações que frequentam atualmente as nossas escolas 
e inserida no contexto cibercultural que lhes é familiar, a literatura eletrónica, por respeitar 
a Zona de Desenvolvimento Proximal dos alunos (Vygotsky: 1978), poderá constituir um 
ponto de partida para a motivação para a leitura, expandindo a experiência de leitura literária 
em contexto escolar. Deste modo, refletiremos sobretudo sobre as características da 
Literatura Infantil e Juvenil Digital, na senda de Turrión (2014), Borràs (2015) ou Ramada 
Prieto (2015; 2017), bem como as considerações da OCDE (2017) sobre o digital e a sua 
integração em contexto escolar, discutindo como novas experiências de leitura, ergódicas 
(Aarseth: 1997) e ludológicas (Ensslin: 2014), podem contribuir para uma educação literária 
mais rica e para uma literacia digital mais completa.  

Palavras-Chave: Literatura Eletrónica; Leitura; Ficção Digital; Ensino; Educação Literária.  

 

 

Abstract:  

This proposal aims to discuss the didactic and pedagogical potential of electronic literature. 
If we take into account that, in one hand, the transformation of the reading skills of children 
and teenagers, and, on the other, that digital media are a more and more fertile field for their 
reading and writing practices, one becomes aware of the importance of critically reading 
non-printed texts, such as hypertexts or multimodal texts. Although the Portuguese 
educational curriculum denotes digital reading as a concern, it occurs mainly in functional 
texts. So, we propose electronic literature as an educational possibility.  

Born from experimentation, created and appreciated in the digital media, electronic literature 
is understood by Katherine Hayles (2008) as a natural evolution of centuries of literary 
creation, opening “new horizons for the literary”, because it integrates different languages, 
non-dissociable, allows to create new layers of meaning, by which the literary artefact 
becomes an extremely complex object, characterized by multimodality, interactivity and 



 
 

rupture.  

Built through languages that are closer to our students and immersed in the cybercultural 
context in which they are growing, and respecting the Zone of Proximal Development 
(Vygotsky: 1978), electronic literature may be a starting point for reading, expanding the 
experience of literary reading in school contexts. Thus we will present different aspects 
concerning Electronic Literature for Kids, from the point of view of Turrión (2014), Borràs 
(2015), and Ramada Prieto (2015; 2017), also taking OECD (2017) perspectives into account, 
in what refers to digital in education. Moreover, we will discuss how new ergodic (Aarseth: 
1997) and ludological (Ensslin: 2014) reading experiences may contribute to a better literary 
education and to a more complete digital literacy.  

Keywords:	Electronic Literature; Reading; Digital Fiction; Teaching; Literary Education.  
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Resumo 

 Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência sobre o uso do celular nas 
práticas educativas do projeto interdisciplinar “Paisagens, imagens, escritas e leituras: uma 
viagem sociocultural pela cidade de Mossoró”, realizado nas turmas do Ensino Médio de 
uma Escola Estadual de Mossoró – RN, a fim de desenvolver aprendizagens significativas 
através de práticas de leitura, escrita, utilização dos gêneros discursivos no ambiente 
escolar e de aparelhos tecnológicos como o celular, para a efetivação de uma viagem 
sociocultural pela cidade a partir do conhecimento de sua história, sua cultura, sua 
paisagem e as vivências sociais do seu povo em tempos remotos e na contemporaneidade. 
Embasamo-nos nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (1999), Base Nacional Comum 
Curricular (2017) e em teóricos como Rojo (2012) e Marchuschi (2012). O trabalho apresenta 
os benefícios trazidos pelo uso do celular nas aulas de língua portuguesa, visto que os 
alunos utilizaram as lentes de seus celulares para captar imagens do lugar em que vivem, 
observando-se os encantos, os desencantos e o cotidiano da cidade. Novas atividades foram 
delineadas nas aulas de língua portuguesa com vistas ao produto final da disciplina, que foi 
a escrita do gênero crônica direcionado pela temática “O lugar onde vivo”. O uso das 
tecnologias digitais em sala de aula é uma realidade que precisa ser aproveitada em 
benefício do processo de ensino e aprendizagem, pois dinamizam as práticas educativas e 
aproximam o contexto social extraescolar do aluno, favorecendo as atividades 
comunicativas e ampliando as suas possibilidades de interação.  

Palavras-chave: Tecnologia. Celular. Práticas educativas 

 

Abstract 

This work aims to present an experience report on the use of mobile phone in the educational 
practices of the interdisciplinary project "Landscapes, images, writings and readings: a 
sociocultural trip through the city of Mossoró", carried out in the high school classes of a 
State School of Mossoró - RN, in order to develop meaningful learning through practices of 
reading, writing, use of discursive genres in the school environment, and technological 
devices, such as cell phones, for the realization of a sociocultural journey through the city 
stem from the knowledge of its history, culture, landscape, and the social experiences of its 
people in remote times and contemporaneousness. We are based on the Curricular 
Parameters of High School (1999), National Curricular Base (2017) and on theorists such as 
Rojo (2012) and Marchuschi (2012). The work presents the benefits brought by the use of the 



 
 

cell phone in the Portuguese language classes, since the students used the lenses of their 
cell phones to capture images of the places where they live, observing the charm, the 
disenchantment, and the daily life of the city. New activities were outlined in the Portuguese 
language classes with a view to the final product of the discipline, which was the writing of 
the chronic genre directed by the theme "The place where I live". The use of digital 
technologies in the classroom is a reality that needs to be harnessed in benefit of the 
teaching and learning process, as they dynamize the educational practices and bring the out-
of-school social context of the student, favoring communicative activities and expanding 
their possibilities of interaction.  

Keywords: Technology. Cell phone. Educational practices 
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Resumo 

Na atualidade, as crianças são desde cedo expostas a inúmeros meios audiovisuais que 
frequentemente consideram mais estimulantes e visualmente apelativos do que uma obra 
literária. Em contraste, a banda desenhada é um género textual que une de forma 
harmoniosa a linguagem escrita e visual, mas frequentemente desvalorizado na escola 
apesar das suas inúmeras potencialidades no trabalho de texto (narrativo e dialogal) e no 
incentivo à leitura. Precisamente com o intuito de consciencializar os professores para essas 
potencialidades, apresentamos uma proposta didática que se centra no ensino explícito da 
banda desenhada enquanto género textual e recurso didático em sala de aula. Tratando-se 
de um tipo de texto narrativo, consideramos que deve ser privilegiado num ciclo de ensino 
no qual o texto narrativo assume tão grande relevância. 

O projeto foi desenvolvido em sala de aula, com uma turma de 3.º ano de uma escola pública 
situada na freguesia de Carnide com 14 rapazes e 9 raparigas, sem registo de retenções nem 
de alunos com Necessidades Educativas Especiais. Esta proposta tem como principal 
objetivo apresentar uma sequência didática com vista ao ensino e aprendizagem eficaz deste 
género que tem tanto de textual como de visual. Para tal, é apresentada a planificação de 
uma sequência didática que envolve não só o desenvolvimento de competências do 
Português (nomeadamente a leitura e a escrita), como também da Expressão Plástica, que 
na nossa proposta surge como imprescindível.  

Na presente produção, são apresentados o percurso didático e alguns dos materiais 
construídos ao longo do mesmo, que começa a análise da banda desenhada e termina com 
a elaboração de uma prancha de BD com uma narrativa criada pelos alunos. 

Os resultados revelam um grande envolvimento e investimento por parte dos alunos na 
realização das tarefas, que se refletiu na qualidade das suas produções finais. 

Palavras-chave: Banda desenhada, Géneros textuais, Leitura e escrita, Texto narrativo, 
Motivação 

 

Abstract  

Today, children are exposed to countless audiovisual sources that they often find more 
stimulating and visually appealing than books. In contrast, comics are a text genre that 
harmoniously unites the written and visual language but is often devalued in school despite 
its’ many potentialities when working the narrative and dialogal text and motivating children 
to read.  It is exactly to raise awareness about these potentialities to teachers that we present 
a didactical proposal about the explicit teaching of comics as a text genre and didactical 



 
 

resource in the classroom. Because it’s a type of narrative text, we believe it should be 
privileged in a school cycle in which the narrative text is so important. 

The project was developed in a classroom, with a 3rd grade class of a public school located 
in the freguesia of Carnide with 14 boys and 9 girls. There are no records of retention in this 
class and no students with special education needs. This proposal’s main goal is to present 
a didactical sequence that focuses on the efficient teaching and learning of this genre that is 
as textual as it is visual. To accomplish this, we will present the planning of a didactical 
sequence that involves not only the development of Portuguese skills (in particular Reading 
and Writing), but also of Artistic Expression, which are indispensable in our proposal. 

In this proposal, we present the didactical course, which begins with the analysis of comics 
and ends with the elaboration of a comics’ page with a narrative created by the students. 

The results reveal a great involvement and investment from the students while executing the 
tasks that ultimately reflected on the quality of the final products.  

Keywords: Comics, Text Genres, Reading and writing, Narrative text, Motivation 
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Resumo 

 Três conceitos-chave comporão os pilares deste poster: língua segunda, língua estrangeira 
e de herança. Sempre que apropriado, "língua adicional" será usada como um termo 
genérico. Um estudo dos domínios do uso da língua será aplicado a esses três diferentes 
contextos sociolinguísticos. Até à data, não existem muitos estudos empíricos sobre os 
domínios de uso da língua no sentido de Fishman e, mais especificamente, entre jovens 
aprendentes em diferentes contextos areais, como é o caso deste poster. A língua alvo deste 
estudo é o português como língua adicional: língua segunda em Cabo Verde, língua de 
herança na comunidade portuguesa da Suíça e língua estrangeira de facto em Macau. O 
objetivo principal deste poster é ilustrar a relação entre as políticas de línguas e o uso efetivo 
que os jovens aprendentes fazem da língua alvo no sistema formal de aprendizagem. Para 
tal, um questionário considerando três domínios do uso da língua - privado, público e 
educacional - que foram adaptados a jovens entre os 9 e os 14 anos de idade, foi ministrado 
a 604 alunos do ensino primário. Os resultados que emergem deste estudo mostram três 
modelos diferentes baseados nos três domínios mencionados do uso da língua: o modelo II 
para uma língua estrangeira, o modelo V para a língua de herança e o modelo X para a língua 
segunda. A língua usada na escrita é um dos fatores que explica algumas destas diferenças.  

Palavras-chave: domínios de uso da língua, língua adicional, língua segunda, língua de 
herança, língua estrangeira  

 

Abstract 

Three key concepts will make up the pillars of this poster: second, foreign, and heritage 
languages. Whenever appropriate “additional language” will be used as an umbrella term. A 
study of the domains of language use will be applied to these three different sociolinguistic 
contexts. To date, there are not many empirical studies on the domains of language in the 
Fishmanian sense and, more specifically, among young learners in different areal contexts, 
as it is the case of this poster. The target language of this study is Portuguese as an 
additional language: a second language in Cape Verde, a heritage language in the 
Portuguese community of Switzerland, and a de facto foreign language in Macao. The main 
objective of this poster is to illustrate the relationship between language policies and the 
effective use that young learners make of the target language in the formal learning system. 
In order to do so, a questionnaire considering three domains of language use - private, public 
and educational - that were adapted to young people between 9 and 14 years of age, was 
ministered to 604 primary school students. The results that emerge from this study show 
three different models based on the three mentioned domains of language use: model II for 
a foreign language, model V for the heritage language and model X for the second language. 
The language used in writing is one of the factors that accounts for some of these 
differences.  



 
 

Keywords: domains of language use, additional language, second language, heritage 
language, foreign language  
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Resumo  

As adaptações nos testes têm como objetivo minimizar o impacto das dificuldades 
intrínsecas dos alunos e assim permitir fazer uma avaliação precisa das suas competências 
e conhecimentos. De acordo com a legislação portuguesa os alunos com dislexia podem 
usufruir de adaptações no processo de avaliação. No entanto, não existe investigação sobre 
o assunto em Portugal. A presente investigação, no âmbito do doutoramento, tem por 
finalidade contribuir para a sistematização e o aprofundamento do conhecimento sobre as 
adaptações nos testes para alunos com Dislexia. Serão realizados dois estudos, um 
experimental, com uma amostra aleatória e estratificada de alunos do 4º ano do Ensino 
Básico do concelho de Oeiras, cujo objetivo é dar a conhecer o impacto e a validade de dois 
tipos de condições especiais nos resultados dos alunos com dislexia nas provas de 
avaliação. O segundo estudo é descritivo e tem como objetivo avaliar as perceções de justiça 
de alunos, de pais e de professores do ensino básico em relação às adaptações curriculares 
para alunos com dislexia. Os dados serão analisados através de estatística descritiva, 
inferencial e correlacional. O impacto social esperado é o de esclarecer a validade e eficácia 
das adaptações utilizadas em alunos com Dislexia. No presente poster pretende-se 
apresentar o projeto de investigação e a revisão da literatura sobre as adaptações na 
avaliação.   

Palavras-chave: inclusão; justiça; revisão da literatura; condições especiais, provas de 
avaliação  

  

Abstract 

The tests’ accommodations are aimed at minimizing the impact of the intrinsic difficulties of 
the students and thus allow an accurate assessment of their skills and knowledge. According 
to the Portuguese legislation, students with dyslexia can have accommodations in the 
evaluation process. However, there is no research on the subject in Portugal. The present 
research, in the scope of the doctorate, aims to contribute to the systematization and the 
deepening of knowledge about adaptations in tests for students with Dyslexia. Two studies, 
one experimental, will be carried out with a randomized and stratified sample of 4th grade 
students from the municipality of Oeiras, whose objective is to make known the impact and 
validity of two types of special conditions on the results of students with dyslexia in the tests. 
The second study is descriptive and aims to evaluate the justice perceptions of students, 
parents and teachers of basic education in relation to curricular adaptations for students 
with dyslexia. The data will be analyzed through descriptive, inferential and correlational 
statistics. The expected social impact is to clarify the validity and effectiveness of the 
adaptations used in students with dyslexia. In the present poster we intend to present the 
research project and the review of the literature on the adaptations in the evaluation.    

Keywords: inclusion, justice, literature review, special conditions, assessment probes  
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Resumo  

O projeto Aquiling – facilitar o percurso em aquisição da linguagem, financiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, que decorreu entre 2016 e 2018, assumiu-se como uma 
resposta às Perturbações Específicas da Linguagem (PEL), que se observam em muitas 
crianças, desde uma idade bastante precoce. Com efeito, quanto mais se estuda o 
desenvolvimento psicológico, socioafetivo, cognitivo, psicomotor das crianças, se 
compreende que a comunicação e a linguagem têm uma importância marcante em cada um 
destes níveis. Por isto, e por se saber que os alunos com PEL constituem um dos grandes 
desafios que se colocam à escola e aos professores, e que em muitos casos essas 
perturbações têm consequências negativas nas aprendizagens da leitura e da escrita, sendo 
responsáveis pelo insucesso escolar desses alunos, estruturou-se um projeto em dois 
grandes eixos: (i) formação, enquanto motor de sensibilização e de intervenção, destinada 
a educadores que diariamente lidam com crianças entre os 0 e 6 anos com estas 
perturbações; e (ii) sensibilização de pais e famílias relativamente aos aspetos relacionados 
com a aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças entre os 0 e 6 anos. O projeto 
contou com a dinamização de 2 oficinas de formação especializada e 4 ações de formação, 
destinadas a educadores; 3 workshops destinados a educadores e famílias e 6 sessões de 
sensibilização destinadas a crianças e famílias.  

Os resultados permitiram-nos compreender a atual necessidade de formação dos 
educadores na área das PEL, nomeadamente no que diz respeito ao desenho de estratégias 
para estimular o desenvolvimento da linguagem em contexto inclusivo de sala. No caso da 
famílias, reconhece-se que o desconhecimento desta problemática, a par de um diagnóstico 
muitas vezes tardio põe em causa um acompanhamento e estimulação mais efetivos, 
referindo-se a importância desta sensibilização com vista a um desenvolvimento da 
linguagem mais significativo.  

Palavras-chave: Perturbações Específicas da Linguagem, Formação, Boas Práticas na 
Primeira Infância  

  

 



 
 

Abstract  

The Aquiling project - facilitating the course in language acquisition, funded by the Calouste 
Gulbenkian Foundation, which ran between 2016 and 2018, was taken as a response to 
language-specific disorders, which are observed in many children from a very early age. In 
fact, the more we studied the psychological, socio-affective, cognitive, and psychomotor 
development of children, the more we discover that communication and language play an 
important role in each of these levels. For this reason, and because it is known that students 
with PEL are one of the great challenges facing the school and the teachers, and that in many 
cases these disorders have serious consequences in the learning of reading and writing, 
being responsible for the school failure of these students, a project was structured in two 
main axes: training, as an awareness and intervention engine, aimed at educators, who deal 
daily with children between 0 and 6 years of age with these disorders; (ii) awareness of 
parents and families regarding aspects related to the acquisition and development of 
language in children between 0 and 6 years of age. The project counted on the dynamization 
of 2 specialized training workshops and 4 training actions, aimed at educators; 3 workshops 
for educators and families and 6 awareness sessions for children and families.  

The results allowed us to understand the current need for educator training in the area of 
PEL, namely with regard to the design of strategies to stimulate the development of language 
in an inclusive room context. In the case of families, it is recognized that the lack of 
knowledge on this problem, together with an often late diagnosis, calls into question a more 
effective monitoring and stimulation, referring to the importance of this awareness in order 
to develop language more significantly.  

Keywords: Specific Language Impairment, Training, Early Childhood Good Practices  
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Resumo 
A aprendizagem da escrita é um processo complexo que envolve a ativação das 
competências gráfica, ortográfica e compositiva (Barbeiro, 2007; Batista, Viana & Barbeiro, 
2011; Sousa, 2015).Escrever com correção ortográfica, competência a que dedicamos este 
póster, apresenta-se como um desafio e uma oportunidade para os alunos refletirem 
continuadamente sobre o conhecimento da língua. 
As questões da ortografia, transversais a todos os ciclos de ensino, devem ser trabalhadas 
pelos alunos, quer em momentos de melhoramento de texto, em coletivo, ou em pequeno 
grupo, em momentos de trabalho autónomo, quer com trabalho sistemático, focando o 
conhecimento linguístico e ortográfico (e.g. ditado metalinguístico Sousa. 2014, Sousa, 
Costa e Nadeau, 2015).  
Neste trabalho apresentamos um levantamento de erros ortográficos num corpus de textos 
expositivos escritos, constituído no âmbito do projeto “Ler e escrever para construir 
conhecimento” (Costa-Pereira & Sousa, 2017). Trata-se de um projeto de intervenção com 
pré e pós-teste, grupo experimental e grupo de controlo. Foram analisados textos em janeiro 
e em junho por alunos de quatro turmas do 4.º ano do 1.º Ciclo de duas escolas de um 
agrupamento TEIP da área da grande Lisboa. O objetivo é caraterizar os tipos de erros mais 
frequentes neste ano de escolaridade e analisar o desenvolvimento ortográfico durante o 
ano letivo. 
A organização dos erros por tipologia (erros de base fonológica, ortográfica, lexical, 
acentuação gráfica e erros complexos (Vale, 2016) mostra-nos quais os erros mais 
frequentes nesta faixa etária e a comparação dos dados ajuda-nos a perceber a evolução no 
conhecimento ortográfico dos alunos. Os resultados mostram que, no grupo experimental 
de escrita, no pós-teste, os alunos apresentam uma menor percentagem de erros. 
Palavras-Chave: Escrita, ortografia, textos expositivos, 1º ciclo 
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Abstract 
Learning to write is a complex process that involves the activation of graphic, spelling and 
composition skills (Barbeiro, 2007; Batista, Viana & Barbeiro, 2011; Sousa, 2015). Writing 
with orthographic correction is a challenge and an opportunity for students to continuously 
reflect on language knowledge. 



 
 

Spelling skills are cross-curricular to all teaching cycles and must be continually worked on 
by pupils, either during text revision, autonomous work, or by systematic work focusing on 
linguistic and orthographic knowledge (e.g. metalinguistic dictation Sousa, 2014, Sousa, 
Costa and Nadeau, 2015). In this work we present a study of orthographic errors in a corpus 
of written expository texts built within the project "Read and write to build knowledge" 
(Costa-Pereira & Sousa, 2017). It is a pre- and post-test project with experimental and control 
groups. Texts written, in January and June of 2017, by 4th graders from four classes of two 
primary schools in Lisbon outskirts, were analyzed. The objective of this study is to 
characterize the most frequent spelling errors at the end of primary school and to analyze 
the orthographic development during the school year. 
The organization of errors by typology (errors of phonological, spelling, lexical basis, 
accentuation, and complex errors (Vale, 2016)) shows us the most frequent type of errors in 
this age group and the comparison of the data helps us to perceive the evolution of students' 
orthographic knowledge. The results show that the experimental group on writing improved 
spelling performance. 
 
Key words writing, spelling, expository texts, primary 
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Resumo 

O ensino eficaz dos géneros textuais preconiza o seguimento de determinadas etapas 
conduzidas pela ação do professor. Desta forma, com o presente póster, apresentamos uma 
proposta didática que se centra no ensino explícito do género textual da notícia. Sendo um 
texto do universo do narrar, a notícia possui caraterísticas linguísticas e discursivas que 
precisam ser ensinadas tanto na vertente compreensão da leitura, como da produção textual.  
O projeto foi desenvolvido em sala de aula com uma turma de 3.º ano de uma escola pública 
situada na freguesia de Carnide com 14 rapazes e 9 raparigas. O grupo não regista retenções 
nem alunos abrangidos pelo decreto de lei n.º3/2008, 7 de janeiro, isto é, alunos com 
Necessidades Educativas Especiais. O principal objetivo desta proposta é ilustrar um 
percurso de ensino e aprendizagem eficaz de um género textual muito presente nos media. 
Para atingir esse mesmo objetivo de forma eficiente, procedemos à planificação de uma 
sequência didática, em que de forma articulada se desenvolveram competências de leitura, 
de escrita e de oralidade.  

Apresentamos a sequenciação e progressão do percurso didático e alguns dos materiais 
construídos para apoio às diferentes tarefas. Focou-se em especial a estrutura do género 
textual notícia.  

Os resultados mostram que houve aprendizagens importantes, os estudantes envolveram-
se nas tarefas e colaboraram entusiasticamente quer na recolha e leitura de notícias, quer 
redação e melhoramento textual. A discussão aquando da revisão textual revelou 
conhecimento textual e alguma consciência metatextual. Os alunos foram ouvidos e 
avaliaram positivamente o trabalho desenvolvido.  

Palavras-chave: Ensino explícito, Géneros textuais, Notícia, Leitura e escrita 

 

 

Abstract 

The effective teaching of textual genres advocates the follow-up of certain stages driven by 
the action of the teacher. Thus, with the current poster, we present a didactic proposal that 
focuses on the explicit teaching of the textual genre of news. Being a text of the storytelling 
universe, the news has linguistic and discursive characteristics that need to be taught 
regarding reading and textual production. The project was developed in a classroom with a 
3rd grade class from a public school located in the parish of Carnide with 14 boys and 9 girls. 
The group does not register retentions nor students covered by the decree of law n.º 3 / 2008, 



 
 

January 7, that is, students with Special Educational Needs. The main objective of this 
proposal is to illustrate an effective teaching and learning course of a textual genre very 
present in the media. In order to reach this objective efficiently, we proceeded to the planning 
of a didactic sequence, in which we articulated reading, writing and oral skills. 

We present the sequencing and progression of the didactic course and some of the materials 
constructed to support the different tasks. We focused in particular on the structure of textual 
news genre. 

The results show that there were important learnings, the students got involved in the tasks 
and collaborated enthusiastically in the collection and reading of news, writing and text 
improvement. The discussion during the textual review revealed textual knowledge and some 
metatextual awareness. The students were heard and positively evaluated the work 
developed. 

Keywords: Explicit teaching, Genres, News, Writing and reading 
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Resumo 

Tema: É irrevogável que a leitura assume um papel primordial e basilar em todas as 
aprendizagens académicas. Pela sua importância, decidimos apostar numa intervenção 
eficaz, que vise a adoção de métodos e estratégias de qualidade e adequados ao 
desenvolvimento da competência da leitura. Assim, será apresentado a implementação e 
desenvolvimento de um trabalho didático de promoção da fluência em leitura, junto dos 
alunos do 2º ano de escolaridade durante o presente ano letivo.  Objetivos do estudo: 
Procura-se oferecer aos alunos experiências de aprendizagem variadas e enriquecedoras, 
permitindo-lhes melhorar as suas competências ao nível da fluência em leitura. A fim de 
avaliar o impacto desta intervenção, realizou-se, na fase pré-teste uma avaliação da fluência 
em leitura, com recurso ao Teste de Fluência em Leitura [TFL]. Esta competência será 
reavaliada após a implementação do programa, de modo a verificar a evolução alcançada. 
Metodologias: O programa visa criar uma rotina de leituras semanal, sendo constituído por 
22 textos de diferentes tipologias [narrativos, informativos e poemas]. Cada texto é 
explorado diariamente com recurso a um conjunto de estratégias que a investigação 
mostrou serem eficazes: modelagem, leitura-eco, leitura dialogada, leituras repetidas. De 
forma integrada, é também dada especial atenção ao vocabulário e à compreensão dos 
textos lidos. Para o alcance dos objetivos deste programa, é fundamental a colaboração da 
família. Assim, pretende-se complementar a intervenção com tarefas a realizar em casa, 
durante o fim-desemana, nomeadamente a repetição da leitura em voz alta para elementos 
do contexto familiar, que registam o tempo de leitura e emitem uma opinião, no sentido de 
incentivar e motivar para a leitura.  Principais resultados: Da implementação deste programa 
esperam-se progressos não só na capacidade de ler, mas também na motivação para a 
leitura como uma experiência entusiasmante, de aprendizagem criativa e de cooperação 
entre os pares.  

Palavras-chave: fluência em leitura; programa de intervenção; estratégias de leitura  

 

Abstract 

Subject: It`s undeniable that reading takes on a primordial and basilar role in every academic 
learning. Because of its importance, we decided to bet on an effective intervention that aimed 
the adoption of appropriate methods and strategies in the development of reading skills. 
Therefore, it will be presented the implementation and development of a didactic work about 
the promotion of reading fluency among 2nd grade students during the 2nd and 3rd terms.  



 
 

Aim: We target to offer the students diversified and enriching learning experiences, which 
will enable them to improve their reading fluency skills. In order to assess the hit of this 
intervention, it was worked out, in a pre-test phase, an evaluation of the reading fluency using 
the Reading Fluency Test. This skill will be reassessed after the program implementation in 
order to check the progress achieved. Methods: This program aims to create a weekly 
reading routine. It is composed by 22 texts of different types (narrative, informative and 
poems). Each text is daily explored using a set of strategies that the research has shown to 
be effective: modeling, echo reading, performance reading, repeated reading. It is also given 
special attention to vocabulary and reading comprehension. To achieve the goals of this 
program, the family involvement is crucial. So, we intend to complement this intervention 
with tasks to do at home during the weekend, namely the repetition of the aloud reading to 
family members, who should register the reading time and give an opinion about the reading. 
This is important to encourage and motivate reading. Results: From this program 
implementation we expect improvements not only on the ability to read but also on the 
motivation to read as a pleasant experience of creative learning and cooperation between 
peers.  

Key words: reading fluency; intervention programs; reading strategies 
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RESUMO 

Este artigo aborda o desenho infantil na construção da consciência do Eu. Investiga as 
contribuições do desenho como representação do final de semana da criança, dentro da 
rotina escolar para o desenvolvimento do pensamento, na construção da consciência do 
eu. Para  a análise recorremos a pesquisa bibliográfica compondo o quadro teórico. Na 
pesquisa de campo, utilizamos a observação participante como instrumento de recolha de 
dados. Usamos como aporte teórico os estudos de IAVELBERG (2013), PILLAR (2012).  A 
pesquisa foi desenvolvida numa instituição de ensino infantil no municipal de Natal/RN, 
localizado na Zona Norte da capital, numa turma de 22 (vinte e dois) crianças de Nível II, 
com faixa etária entre os 2 anos e 11 meses e 3 anos e 11 meses, a frequentarem a escolar 
pela primeira vez. Os dados da pesquisa apontam que a prática de desenhos na rotina 
escolar representando o final de semana do aluno, favorece a consciência do Eu e a 
construção de pensamento, permitindo a criança estabelecer o raciocínio ordenado de 
suas ideias. Além disso o desenho desenvolve capacidades mentais de raciocínio lógico 
na criança, noções de espacialidade, sentimentos de estabilidade e segurança, além de 
permitir interações, experimentação, criatividade, bem como a construção de conceitos 
acerca da escrita. Foi necessário a reorganização do planejamento da rotina das crianças 
em sala de aula, proporcionando o fazer do desenho do final de semana da criança 
integrada em nossas ações pedagógicas, percebendo a evolução do grafismo e a 
consciência de si. Após observação, compreendemos a importância de valorizar o 
desenho da criança, e essa prática em específico, que favoreceu a construção do eu pela 
criança. 

Palavras-chave: Consciência do Eu, Desenho, Linguagem, Escrita. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This article deals with children's drawing in the construction of the consciousness of the 
Self. It investigates the contributions of drawing as a representation of the child's weekend, 
within the school routine for the development of thought, in the construction of self-
consciousness. To begin the analysis we resorted to the bibliographical research 
composing the theoretical framework. In field research, we used participant observation 
as a data collection instrument. We use as a theoretical contribution the studies of 
IAVELBERG (2013), PILLAR (2012) and PIAGET & INHELDER (2011). The research was 
carried out at a kindergarten in Natal / RN, located in the North Zone of the capital, 
experienced in a class of 22 (twenty-two) students of Level II, with ages ranging from 2 years 
and 11 months to 3 years and 11 months, being this the first school contact of the children. 
The research data point out that, through this theoretical-practical reflection, the practice 
of drawings in the school routine representing the student's end-of-week, provides the 
awareness of the Self and the construction of a logic of thought, allowing the child to 
establish the ordered rationale of their ideas represented in the evolution of their graphism. 
In addition, the drawing develops mental abilities of logical reasoning in the child, notions 
of spatialities, feelings of stability and security, besides allowing interactions, 
experimentation, creativity, as well as the construction of concepts about writing. We 
found that it was necessary to reorganize the routine planning of the students in the 
classroom, integrating the children's drawing of the weekend into our pedagogical actions, 
realizing the evolution of the graphics and self-awareness. After observation, we 
understood the importance of valuing the child's drawing, and this specific practice, which 
enabled the construction of the self by the child. 

 Keywords: Self-Consciousness, Drawing, Language, Writing
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Resumo  

Tema: Diversos estudos desenvolvidos na área da literacia emergente têm apresentado 
dados interessantes no que respeita às ligações entre as competências iniciais de 
linguagem escrita na infância e os mecanismos de aquisição da leitura e escrita. Neste 
domínio, vários investigadores se têm debruçado sobre os efeitos a curto prazo de 
programas de intervenção de escrita inventada realizados em contexto de jardim-de-
infância.  

Objetivos: Nesta investigação foi conduzido um programa de escrita inventada no final do 
ensino pré-escolar, tendo como objetivo avaliar o seu impacto nos desempenhos na 
escrita e leitura de palavras no final do 1º ano do ensino básico.  

Metodologia: Fizeram parte deste estudo 95 crianças de 5 anos, que não sabiam ler nem 
escrever, repartidas por dois grupos equivalentes quanto a diversas medidas iniciais 
(consciência fonológica, conhecimento de letras e capacidades cognitivas). Durante o 
período de intervenção, o grupo experimental (n=48) realizou atividades de escrita 
inventada e o grupo de controlo (n=47) participou em atividades de desenho livre. Para 
testar a eficácia das sessões de intervenção nos processos de aprendizagem da 
alfabetização, a escrita e leitura de palavras foram avaliadas no pré-escolar, em medidas 
de pré-teste e pós-teste, e novamente no 1º ano, no final do ano letivo.  

Resultados: Os dados obtidos revelaram uma melhoria significativa nos desempenhos na 
escrita e leitura de palavras da condição experimental comparativamente com a condição 
de controlo, tanto a nível imediato como a médio prazo.  

Conclusões: O presente trabalho oferece implicações educacionais relevantes para o 
conhecimento dos mecanismos de aquisição da literacia das crianças no início da 
escolaridade.  

Palavras-chave: escrita inventada; pré-escolar; literacia  

  



 

 

 

 

Abstract  

Theme:Several studies within the emergent literacy area have presented interesting 
results concerning the connections between initial literacy skills in childhood and reading 
and writing acquisition mechanisms. In this sense, various researchers have looked at the 
short-term effects of invented spelling intervention programmes in preschool contexts.  

Aim: In this study we conducted an invented spelling training programme at the end of 
preschool, aiming to assess its impact on children’s writing and reading performance at 
the end of the first year of primary school.  

Method: 95 five-year-old children who did not know how to read or write took part in this 
study. They were divided into two equivalent groups regarding several initial measures 
(phonological awareness, letter knowledge and cognitive abilities). During the intervention 
period, the experimental group (n=48) participated in invented spelling activities and the 
control group (n=47) took part in drawing activities. In order to test the efficiency of the 
training sessions in literacy learning processes, writing and reading were assessed in 
preschool, as pretest and posttest measures, and then in Grade 1, at the end of the school 
year.  

Results: Data showed a significant improvement in writing and reading performance of the 
experimental condition, as compared to the control condition, in immediate and medium-
term tests.  

Conclusions: This paper offers relevant educational implications for the knowledge of 
children’s literacy acquisition mechanisms at the onset of schooling.  

Keywords: invented spelling; preschool; literacy  
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Resumo 

O Modelo Simples de Leitura fornece um quadro conceptual relevante na compreensão da 
leitura, pelo que se verifica a existência de um grande corpo de investigação sobre o papel 
da compreensão da linguagem oral, da leitura de palavras e da fluência de leitura de textos 
na previsão do desempenho em compreensão da leitura. No entanto, o papel da 
compreensão da leitura na previsão do desempenho nas outras competências 
contempladas neste modelo está bem menos estudado. Este estudo visa analisar a inter-
relação entre a compreensão da leitura, a compreensão da linguagem oral, a fluência de 
leitura de textos e a leitura de palavras no 1.º ciclo do Ensino Básico, no Português 
Europeu. Foi adotado um longitudinal cross-lagged design e usada uma amostra de 261 
alunos, os quais foram avaliados no final do 2.º, 3.º e 4.º ano. Os resultados sugerem que: 
(i) ) independentemente do ano de escolaridade, a fluência de leitura de textos é uma 
variável de relevo, e mais preponderante do que a leitura de palavras, na previsão do 
desempenho em compreensão da leitura; (ii) a compreensão da linguagem oral assume-
se como um forte preditor da compreensão da leitura em todos os anos de escolaridade; 
(iii) a compreensão da linguagem oral está relacionada de forma interdependente com a 
compreensão da leitura; (iv) existe uma relação bidirecional entre a compreensão da 
leitura e a fluência de leitura de textos, mas não em todos os momentos de avaliação; (v) 
a leitura de palavras e a fluência de leitura de textos têm uma relação bidirecional, mas 
apenas do 2.º para o 3.º ano. Estes resultados contribuem para um melhor entendimento 
das relações entre as variáveis do Modelo Simples de Leitura e apontam novas direções 
para a investigação e a prática pedagógica.  



 

 

  

Palavras-chave: compreensão da leitura; compreensão da linguagem oral; fluência de 
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Abstract  

The Simple View of Reading (SVR) model provides an important framework to describe the 
skills involved in reading comprehension. There is a wide number of research studies 
regarding the role of listening comprehension, word reading, and oral reading fluency in 
explaining reading comprehension performance. However, the role of reading 
comprehension predicting the other variables entailed in the SVR model has been less 
studied. The present study examined the developmental relationships among reading 
comprehension, listening comprehension, word reading, and oral reading fluency in 
European Portuguese, a language with an orthography of intermediate depth. A 
longitudinal cross-lagged design was used and a sample of 261 elementary students was 
assessed at the end of the second, third, and fourth grades. Results suggest that: (i) 
regardless of the school year, oral reading fluency is an important variable, more relevant 
than word reading accuracy, to explain reading comprehension performance; (ii) listening 
comprehension is a strong predictor of reading comprehension in every school grade; (iii) 
listening and reading comprehension are interdependently related; (iv) there is a 
reciprocal relationship between oral reading fluency and reading comprehension, but not 
in every measurement waves; (v) oral reading fluency and word reading have a 
bidirectional relationship but only in the initial phase of learning. These findings extend 
our understanding of the relationship between reading comprehension and the other 
variables in the SVR model and point out new directions to the research and teaching 
practice fields.  

Keywords: listening comprehension; longitudinal cross-lagged design; oral reading 
fluency; reading comprehension; word reading.  
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RESUMO 

Este artigo aborda a aquisição da linguagem escrita pela criança. Investiga a linguagem 
escrita através da psicogênese da língua escrita abordada por Ferreiro e Teberosky. Para 
iniciarmos a análise recorremos a pesquisa bibliográfica compondo o quadro teórico. Na 
pesquisa de campo, utilizamos uma coleta de produções de escrita espontânea fazendo 
uma sondagem diagnóstica. Usamos como aporte teórico os estudos Ferreiro (1985). O 
estudo foi desenvolvido numa escola pública municipal de educação infantil e ensino 
fundamental da cidade de Ceará-Mirim-RN, foram coletadas produções de escrita na turma 
do Nível IV e nas turmas de 1º ao 3º ano do ensino fundamental, sendo dois alunos por 
turma. Os dados da pesquisa apontam que por meio dessa análise se faz necessário 
repensar sobre a prática pedagógica para conceber alfabetização descrita segundo o 
PNAIC/2017, é necessário promover e desenvolver um trabalho sistemático com a 
linguagem escrita, desde a Educação Infantil. Mediante uma concepção construtivista em 
que a criança seja entendida como sujeito pensante e atuante, onde o professor 
alfabetizador se torne o facilitador da construção do conhecimento, possibilitando em sua 
prática situações problemas que estimulem o pensamento, a linguagem e assim cheguem 
na representação que é a escrita. Constatamos que será necessária uma reflexão junto ao 
corpo docente da instituição para buscarmos a reorganização de ações pedagógicas que 
possibilitem a construção do conhecimento e assim possamos vivenciar novas práticas. 
Após análise, compreendemos a importância de concebermos a psicogênese da língua 
escrita apresentada por Ferreiro como material de direcionamento para as práticas 
didáticopedagógicas que buscam consolidar a alfabetização.  

Palavras-chave: Alfabetização, Psicogênese da Língua Escrita, Prática Pedagógica 

 

ABSTRACT 

This article approaches the acquisition of written language by the child. It investigates the 
writing language throught the language psychogenesis approached by Ferreiro and 
Teberosky. To initiate an analysis we resort to a bibliographic research composing the 
theoretical framework. In the field research, we used a collection of spontaneous written 
productions, undertaking a diagnostic survey. As theoretical input we used the studies of 



 

 

Ferreiro (1985). The study was developed in a municipal public childhood and primary 
education school in the city of Ceará-Mirim-RN, where a set of written productions was 
collected in the classes of level IV and 1st and 3rd grades, with two students per class. The 
data point the need to rethink the pedagogical practice to conceive literacy according to 
the PNAIC/2017. Thus, it is necessary to promote and develop a systematic work with the 
written language, from childhood education. Through a constructivist conception in which 
the child is understood as a thinking and acting subject, where the literacy-teaching 
teacher becomes the facilitator of knowledge construction, creating problem situations 
that stimulate thinking, language and, thus, make one capable of reaching the 
representation that writing is. We determined that it is necessary a reflection with the 
institution’s teaching staff to search the reorganization of pedagogical actions that enable 
the construction of knowledge, creating the possibility to explore new practices. After 
analyzing, we understood the importance of conceiving a psychogenesis of the written 
language presented by Ferreiro as a targeting way for didactic-pedagogical practices that 
search the consolidation of literacy. 

Keywords: Literacy, Psychogenesis of the written language; Pedagogical Practice 
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Resumo  

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento, coordenada pelos Grupos de 
Pesquisa Estudos em Educação do Campo e Formação de Professores e Currículo, com 
objetivo de discutir práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do campo, na 
perspectiva de contribuir com a melhoria dessa modalidade de educação no Território 
Bacia do Rio Grande, Bahia/Brasil. O Território é composto por quatorze municípios, 
contudo, em 2017 a pesquisa centrou-se no município de São Desidério, por ser o que tem 
a maior área rural e o maior número de escolas no campo. Dentre os problemas 
enfrentados pela educação no Território, destaca-se a repetição das práticas urbanas nos 
espaços rurais, o que resulta na ausência de um fortalecimento da identidade e cultura 
dos povos campesinos. A transmissão de conhecimentos desarticulados e sem 
significado para os estudantes que frequentam essas escolas, faz-nos levantar a hipótese 
de existir uma dicotomia entre a educação escolar e o contexto de vida dos educandos. 
Neste recorte, focamos as práticas em leitura e escrita, sobre as quais os achados revelam 
muitas fragilidades. O estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa (Lüdke & 
André, 1986) e, nessa primeira etapa, os instrumentos utilizados para a coleta de dados 
foram: roteiro de observação e entrevista semiestruturada, realizada com professores, 
diretores e coordenadores pedagógicos. Durante a observação, foram realizados os 
registros em diário de bordo. Os dados preliminares apontam para a necessidade da 
construção de uma proposta de trabalho em que a literacia promova o fortalecimento da 
identidade cultural do campo, tanto para os estudantes quanto para os professores, vez 
que se observou acentuada negação de identidade por parte dos próprios professores, 
com relação à cultura campesina, sinalizando para a formação continuada dos 
professores, objetivo previsto no projeto de pesquisa.  

Palavras-chave: Práticas pedagógicas; Leitura e escrita; Educação do Campo; Território 
de Identidade.  

  

  

Abstract  

This work is part of an ongoing research, coordinated by the Research Groups in Field 
Education and Teacher Training and Curriculum, with the objective of discussing 
pedagogical practices developed in rural schools, with the perspective of contributing to 
the improvement of this modality of education in the Rio Grande Basin Territory, Bahia / 
Brazil. The Territory is composed of fourteen municipalities, however, in 2017 the survey 



 

 

was centered in the municipality of São Desidério, because it has the largest rural area and 
the largest number of schools in the field. Among the problems faced by education in the 
Territory is the repetition of urban practices in rural areas, which result in the absence of 
a strengthening of the identity and culture of peasant people. The transmission of 
disjointed and meaningless knowledge to the students who attend these schools makes 
us raise the hypothesis of a dichotomy between school education and the context of the 
students' lives. In this section, we focus on reading and writing practices, on which the 
findings reveal many weaknesses. The study is characterized by a qualitative approach 
(Lüdke & André, 1986) and, in this first stage, the instruments used for data collection 
were: observation script and semi-structured interview with teachers, principals, and 
pedagogical coordinators. During the observation, logbooks were carried out. Preliminary 
data point to the need to construct a work proposal in which literacy promotes the 
strengthening of the cultural identity of the field, both for students and teachers, since 
there has been a marked denial of identity on the part of teachers themselves, with respect 
to the peasant culture, signaling to the continuous training of the teachers, objective 
predicted in the research project.  

Keywords: Pedagogical practices; Reading and writing; Field Education; Territory of 
Identity.  
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Resumo:  

A visão de um estabelecimento prisional costuma relacionar-se com um ambiente hostil e 
não como um espaço do ensino e alfabetização. Mas a verdade é que uma prisão recria, 
em muitos momentos, um dia-a-dia análogo à vida em liberdade e é um exemplo claro da 
educação formal aí desenvolvida. Em todo o mundo existem mais de 750 milhões de 
pessoas que não sabem ler nem escrever. Em Espanha, há apenas dois anos, a taxa de 
analfabetismo aproximava-se das 700.000 pessoas com mais de 16 anos de idade, facto 
que não se espera observar num país desenvolvido como o nosso. O ano de 2017 fechou 
com mais de 58.000 reclusos nas prisões espanholas, uma população adulta, a maioria 
com grandes carências no ensino. A resposta a esta situação pode tornar-se na principal 
prioridade no trabalho dos professores, com a consequente utilidade para a capacitação, 
intervenção e reeducação que isso produz. Este estudo analisa a situação dos 
estabelecimentos prisionais de Espanha e a educação formal que se desenvolve dentro 
dos seus muros, e aprofunda no perfil socio-biográfico da população prisional envolvida. 
Paralelamente, pesquisa a relevância para o panorama atual e futuro da alfabetização de 
uma população prisional e como esta assume especial relevo como instrumento promotor 
da reintegração na sociedade. Considera-se, também, a importância de aprofundar as 
razões pelas quais o recluso não desenvolveu as competências educativas no momento 
certo, na escola. Deve-se ter em conta que este tipo de programas de ensino, em muitos 
casos, fica num plano secundário para as instituições, em favor da intervenção 
reformadora e de tratamento de ponto de vista mais clínico. Portanto, reforça-se a 
importância de fornecer ao condenado as ferramentas básicas para a sua vida posterior 
em liberdade.  

Palavras-chave: Estabelecimento prisional, educação formal, ensino, alfabetização adulta.  
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The vision of a prision is usually related to a hostile environment and not as an educational 
and literacy context. But the truth is that in so many occasions a prison recreates an 
analogous day to life on freedom, being a clear example of the formal education developed 
there. All around the world there are over 750 million people who cannot read or write. In 
Spain, only two years ago, the illiteracy rate was almost 700,000 people over 16 years old, 
a fact one does not expected in a developed country like ours. 2017 closed with more than 
58,000 prisioners in Spanish prisions, an adult population mostly with large educational 
deficiencies. The answer to this question may be the main target of a teacher’s work, with 
the consequent formative utility for the treatament and reeducation that it provides. This 
investigation analyzes the situation of the Spanish prisons and the formal education that 
is being developed inside their walls, and deepens the socio-biographic profile of the 
involved prisioners. In parallel, it investigates the relevance to the current and future 
situations regarding the literacy of a penitentiary population looking to re-enter the 
society. The main reasons that impaired a prisioner of acquiring the educational skills at 
the right time in school are also taken into account. Must be borne in mind that this type 
of educational programs in so many cases stops at a secondary level for the institutions, 
in favor of a reforming intervention and its treatament from a more clinical point of view. 
Therefore, it is reinforced the importance of giving the convicted the basic tools for their 
posterior life in freedom. 

Keywords: Prison, formal education, teaching, adult literacy.  
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Resumo 

Este estudo foi realizado através de inquéritos de opinião dirigidos aos estudantes do 
ensino primário de Extremadura, atendendo ao tipo de município, ao tipo de centro, à 
idade, ao sexo e ao curso, para, assim: estimar os hábitos de leitura; avaliar os hábitos da 
compra de livros; avaliar os hábitos de uso das bibliotecas; e estimar os gostos literários. 
A unidade estatística foi o aluno individual do ensino primário com 6 ou mais anos de 
idade. Para isto, a designação das variáveis foi considerada no perfil biográfico: sexo, 
idade, nacionalidade, nível de estudos, centro de ensino, província de residência e 
município de residência. Em referência aos próprios hábitos de leitura, a escolha de 
variáveis foi: leitura mensal de livros, razão para a leitura, tempo investido na leitura, 
pesquisa e uso das bibliotecas, géneros de leitura preferidos, formato de leitura, leitura 
no tempo livre, linguagem da leitura, uso das redes sociais e compra de livros. Os 
inquéritos de opinião foram aplicados a uma amostra de alunos nas escolas (escolas, 
públicas e privadas) dos municípios de diferentes áreas rurais e urbanas de ambas as 
províncias da região. A pesquisa foi feita pelo próprio investigador nos centros nomeados. 
Os dados foram recolhidos diretamente nos centros do ensino por meio de um suporte 
físico de coleta (papel). Foram aplicados 4126 inquéritos pessoalmente e 162 online. A 
pesquisa foi desenvolvida em 2017 e os principais resultados serão mostrados nestas 
Jornadas de Leitura.  

Palavras chave: hábitos de leitura, alfabetização, leitura, metodologia  

Abstract 

We have carried out a study with opinion surveys aimed at primary school students in 
Extremadura, taking into account the type of municipality, type of center, age, sex and 
course to: estimate reading habits; evaluate the buying habits of books; assess the habits 
of library use; and estimate literary tastes. The statistical unit has been the individual 
student of primary school with 6 or more years. To do this, the designation of the variables 
has been considered on the biographical profile: sex, age, nationality, level of studies, 



 

 

study center, province of residence, and municipality of residence. Regarding the reading 
habits themselves, the designated variables were: monthly reading of books, cause of 
reading, time devoted to reading, consultation and use of libraries, favorite reading genres, 
reading format, reading in free time, reading language, use of social networks and 
purchase of books. The opinion survey was conducted by sampling students in schools 
(both public and private) of the municipalities of different rural and urban areas of both 
provinces of the region. The survey was done in person at the mentioned centers. The data 
were collected in a direct way in the educational centers through a physical collection 
support (paper). There were 4126 face-to-face surveys and 162 through an online 
questionnaire. The survey was developed in 2017 and the main results will be shown in 
this Jornadas de Leitura.  

Keywords: Reading habits; literacy; Reading, methodology  
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Resumo             

Esta investigação pretende desenvolver um instrumento de rastreio breve das habilidades 
preditoras  para aquisição de leitura e escrita de crianças de 5 anos/0 meses a 5 anos/11 
meses.  Teve  como  origem  um protocolo  de rastreio,   elaborado em 2013, no município 
de Cabo Frio- RJ, Brasil. A  proposta visava minimizar os problemas apontados por 
professores e técnicos das unidades escolares naquele Município. O instrumento foi 
construído para triagem de alunos do 1˚ ao 5̊ ano escolar, com queixa de dificuldade de 
aprendizagem e apresentado em duas versões: 1º ano e 2º ao 5º anos escolares. Na versão 
do 1º ano, o objetivo consistia em possibilitar através de rastreio breve individual, a 
avaliação de alunos do 1º ano escolar com acentuada dificuldade de aprendizagem, 
observada pelos professores ao final do 1º trimestre. A versão do 2º ao 5º ano consistia 
em realizar a triagem coletiva de alunos com dificuldade acentuada de aprendizagem nas 
áreas de leitura, escrita e aritmética. Observamos certa inviabilidade na aplicação 
individual do instrumento, em função da grande demanda de alunos com dificuldade de 
aprendizagem e tempo reduzido para a triagem. Dessa forma, o presente trabalho tem 
como objetivo geral apresentar um instrumento pedagógico sistematizado de triagem para 
identificação de prejuízos em habilidades envolvidas na aprendizagem da leitura e escrita, 
passível de  aplicação em sala de aula. Esta investigação será realizada com 100 crianças 
matriculadas na educação infantil  das  escolas públicas e privadas do Município de Cabo 
Frio. Foi realizado o 1º pré-teste de forma individual, com uma menina de 5 anos/1 mês de 
idade, em ambiente clínico, e o 2º pré-teste, de forma coletiva, com 6 alunos em ambiente 
escolar. A partir das análises, foram realizadas algumas alterações quanto aos comandos 
verbais, número de itens e tamanho da fonte. O protocolo coletivo e os primeiros 
resultados serão apresentados.  

Palavras-chave: leitura, escrita, avaliação, habilidades preditoras, rastreio coletivo.  
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Abstract            

This intervention aims to develop a brief screening instrument of predictor skills for the 
acquisition of Reading and writing in children of 5 years/0 months old and 5 years/11 
months old. It originated in a screening protocol, created in 2013, in the municipality of 
Cabo Frio – RJ, Brazil. The proposal aimed to minimize the problems pointed by teachers 
and technicians of school units in said municipality. The instrument was built for the 
screening of students from 1st to 5th grades, with difficulties in learning, presenting two 
versions: 1st grade and 2nd to 5th grades. In the 1st grade version, the goal consisted in 
making possible, through the brief individual screening, the assessment of 1st graders with 
accentuated learning difficulty, observed by teachers at the end of the first trimester. The 
2nd to 5th grade version consisted in undertaking a collective screening of students with 
accentuated learning difficulty in the reading, writing, and arithmetic fields. Therefore, the 
present work has as a general objective to present a pedagogical systematized screening 
instrument for the identification of damages in the involved skills in the learning of reading 
and writing, capable of being enforced in the classroom. This investigation will be 
undertaken with 100 children enrolled in childhood education in public and private schools 
of the municipality of Cabo Frio. A first pretest was undertaken individually, with a girl of 
5 years/1 month old, in a clinical setting, and a second collective pretest with 6 students 
in a school setting. From the analyses, some changes were undertaken regarding verbal 
commands, number of items and font size. The collective protocol and the first results will 
be presented.  

Keywords: Reading, writing, assessment, predictor skills, collective screening.  
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Resumo  

Tema: É consensual a relevância da consciência fonológica para o desenvolvimento da 
alfabetização precoce das crianças (National Reading Panel, 2000), estando esta 
competência fortemente associada ao sucesso na fase inicial da aprendizagem da leitura 
e da escrita (Carroll et al. 2011). O CiiL (Centro de Investigação e Intervenção na Leitura) 
elaborou um Programa de Intervenção, ao nível do Pré-escolar, com as crianças de 5 anos, 
tendo como objetivo a promoção de competências pré-leitoras (linguagem e consciência 
fonológica), pretendendo-se prevenir percursos de insucesso precoce na aprendizagem 
da leitura e da escrita.   

Objetivos do estudo: O presente estudo pretende quantificar o impacto da intervenção no 
pré-escolar na redução de crianças em risco de virem a experienciar dificuldades na 
aprendizagem da leitura no início do 1.º ano de escolaridade.   

Metodologia: Foram avaliadas 613 crianças no início do 1.º ano de escolaridade em quatro 
agrupamentos de escolas (AE) do concelho do Porto e comparadas as percentagens das 
i) crianças sinalizadas como em risco que frequentaram o último ano de JI e que 
integraram a intervenção CiiL e (ii) crianças sinalizadas como em risco que frequentaram 
o último ano de JI e que não integraram a intervenção CiiL. Mais especificamente, foram 
analisados os dados relativos ao primeiro ano de intervenção CiiL em cada AE, 
estabelecendo a linha de base de percentagem de crianças identificadas como em risco 



 

 

no 1.º ano sem participação prévia no programa. No(s) ano(s) letivo(s) seguinte(s) foram 
identificadas, entre as crianças que transitaram para o 1.º ano, aquelas que foram 
sinalizadas e tinham usufruído do programa.   

Principais Resultados: A percentagem de crianças em risco é (pelo menos) duas vezes 
superior para os grupos de crianças sem intervenção CiiL no pré-escolar. Os resultados 
indicam ainda que há estabilidade do efeito da intervenção, isto é, em dois anos 
consecutivos, a percentagem de crianças em risco mantém valores idênticos. O Programa 
de Intervenção no Pré-escolar CiiL contribui para a promoção das competências alicerces 
para a aprendizagem da leitura e escrita, o que revela um efeito positivo na redução da 
percentagem de crianças em risco de dificuldades no 1.º ano de escolaridade. Assim, uma 
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.   

Palavras-chave: intervenção, precoce, aprendizagem, leitura, pré-escolar  

  

Abstract  

Background: Phonological awareness plays a crucial role on the development of 
children's early literacy 1, as it correlates highly with success in the initial phase of reading 
and spelling acquisition2. CiiL (Center for Research and Intervention in Reading) 
developed a Preschool Intervention Program aiming the promotion of pre-reading skills 
(language and phonological awareness) to prevent failure on reading and spelling 
acquisition.  

Objective: This study aims to quantify the impact of preschool intervention on the 
reduction of first graders “at risk” of experiencing difficulties in reading acquisition.  

Methods: A total of 613 children at the beginning of the first grade were evaluated in five 
schools.  We compared the percentages of i) children identified as “at risk”, who attended 
the last year of preschool and were subject to the CiiL intervention and ii) children 
identified as "at risk", who attended the last year of preschool but were not subject to the 
CiiL intervention.   

Results: The percentage of children at risk is (at least) twice as high for children without 
intervention of CilL at preschool. The results also indicate that there is stability of the effect 
of the intervention, meaning that, in two consecutive years, the percentage of at risk 
children maintains identical values.  

Conclusions: CiiL Preschool Intervention Program contributes to the promotion of 
foundation skills for reading and spelling, manifested by a positive effect in reducing the 
percentage of first graders at risk of learning difficulties. CiiL structured and systematized 
preschool intervention, based on theoretical and empirical evidence, allows us to act early 
in cases of risk of learning failure, which is decisive in avoiding aggravated damages, 
since early difficulties are strongly predictive of later added difficulties.  

Keywords: early intervention, reading acquisition, preschool  
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CRITÉRIOS PARA UMA AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA NA LEITURA A PARTIR DE UMA 
TAREFA DE LEITURA DE PALAVRAS EM UM MINUTO 

CRITERIA FOR ASSESSING READING FLUENCY FROM A ONE-MINUTE WORD READING 
TEST 

   

Fraulein Vidigal de Paula  

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo  

fraulein@usp.br  

Resumo   

Um desafio importante ao aprendiz, durante o processo de alfabetização e escolarização 
de um modo mais amplo, é o de desenvolver a precisão e automaticidade na decodificação 
durante a leitura de palavras e textos. Além de apurar o reconhecimento das relações entre 
grafemas e fonemas, a atenção ao acento prosódico na leitura das palavras é outro 
aspecto constitutivo da definição e avaliação da fluência de leitura em português. A 
previsibilidade das relações grafofônicas, a canonicidade do acento prosódico, a 
extensão e a familiaridade em relação às palavras a serem lidas são fatores que podem 
influenciar o desempenho em termos da leitura fluente. Para discutir estes aspectos que 
interagem no processamento da leitura, conduzimos um estudo com o objetivo de verificar 
o efeito da escolarização sobre o desenvolvimento da fluência na leitura de palavras 
isoladas em estudantes brasileiros de escola pública e particular, do primeiro (até o 5º 
ano) e segundo seguimento (do 6º ao 9º ano) do ensino fundamental. Os participantes da 
pesquisa foram apresentados individualmente a uma lista de 108 palavras, em ordem 
crescente de dificuldade e solicitados a ler o máximo de palavras possível, procurando ler 
bem, durante um minuto. A leitura era acionada e encerrada mediante o bip de um 
cronômetro.  A fluência de leitura foi avaliada em termos do número de palavras lidas em 
um minuto, sem erros. Foi verificado que a quantidade de erros decaí com o avanço da 
série escolar, mesmo para palavras com ortografia mais opaca, sendo que o número de 
itens lidos por minuto continua a aumentar sem alcançar efeito teto até o final do ensino 
fundamental. Na escola pública foi identificada coexistência deste mesmo padrão de 
mudança de desempenho com a escolaridade e um outro padrão discrepante de uma 
porcentagem dos estudantes que ainda mantêm erros e uma velocidade de leitura baixa 
mesmo em anos escolares mais avançados.   
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Abstract 

An important challenge for the learner, during the process of literacy and schooling in a 
broader way, is to develop accuracy and automaticity in decoding while reading words and 
texts. In addition to assessing the relationship between graphemes and phonemes, 
attention to the prosodic accent in reading words is another aspect of the definition and 
evaluation of reading fluency in Portuguese. The predictability of grapho-phonic relations, 
the canonicity of the prosodic accent, extension and familiarity with the words to be read 
are factors that can influence performance in terms of fluent reading. In order to discuss 
these interacting aspects of reading processing, we conducted a study with the objective 
of verifying the effect of schooling on the development of fluency in reading isolated words 
in Brazilian public and private school students from the first (up to the 5th grade) and 
second follow-up (6th to 9th grade) of elementary school. The participants of the research 
were presented individually to a list of 108 words, in ascending order of difficulty and 



 

 

asked to read as many words as possible, trying to read well for one minute. The reading 
was triggered and closed by the beep of a stopwatch. The reading fluency was evaluated 
in terms of the number of words read in one minute, without errors. It was verified that the 
number of errors declined with the advance of the school series, even for words with more 
opaque spelling, and the number of items read per minute continues to increase without 
achieving ceiling effect until the end of elementary school. In the public school, 
coexistence of this same pattern of performance change with schooling was identified, 
and another pattern differing from a percentage of students who still have errors and a low 
reading speed even in more advanced school years.   

Keywords:  Reading fluency; words; elementary school; Brazilian students 

 

  



 

 

SIMPÓSIO: PRÁTICAS LETRADAS DIGITAIS E CANON DE LEITURAS 
 

Moderadora: Pilar Núñez Delgado (Universidade de Granada, Espanha)  

Área Temática: Leitura e escrita na era digital  

Os trabalhos apresentados neste simpósio fazem parte do projeto de pesquisa I + D + I 
(EDU2015-69924-R), concedido pelo Ministério da Economia e Competitividade, intitulado "A 
leitura na era digital: novas práticas de leitura, cultura participativa e afinidade", os primeiros 
resultados de diferentes fases da pesquisa são mostrados em que práticas de leitura e escrita 
desenvolvidas e aprimoradas por novas tecnologias são analisadas.  

 

 

SOBRE COMPREENSÃO DE LEITURA E O LEITOR DE CIBORGUE 

ON READING COMPREHENSION AND THE CYBORG READER 
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Resumo 

As práticas da leitura, tradicional ou digital, requerem um elemento indispensável: a 
compreensão leitora. Tornar os leitores capazes de aprofundar os textos, de lhes conferir 
sentido, de os criticar e recriar exige que no ensino da competência leitora esta caminhe 
lado a lado com a educação literária. Só então consegue ser ultrapassada a 
superficialidade própria das interpretações que, de acordo com alguns especialistas, 
caracterizam o leitor da era digital e fazem com que a leitura e a literatura cumpram o seu 
objetivo de oferecer a todos a oportunidade de interpretar criticamente o complexo mundo 
em que vivemos.  

Palavras-chave: práticas da leitura, compreensão leitora, competência leitora, educação 
literária  

 

Abstract 

Reading practices, traditional or digital, require an indispensable element: reading 
comprehension. To make readers capable of deepening the texts, giving them meaning, 
criticizing and recreating them, it is required that the teaching of reading skills goes hand 
in hand with literary education. Only then can the superficiality of the interpretations that, 
according to some experts, characterize the so-called cyborg reader be overcome, 
therefore giving the opportunity for reading and literature to fulfill their objective of 
offering everyone opportunities to critically interpret the complex world which we live in.   

Key words: Reading practices, reading comprehension, reading skills, literary education  
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Resumo:  

Uma análise das novas práticas literárias em contextos digitais é empreendida, 
explorando, concomitantemente, o seu contributo para o desenvolvimento de espaços 
partilhados onde os usuários interajam para aprofundar as suas preferências, gerar 
conteúdo, pesquisar recursos e para manter os cenários de interação na comunidade. Os 
resultados obtidos com base na análise das plataformas fanfiction.net e Wattpad serão 
apresentados.  

Palavras-chave: alfabetização, aprendizagem informal, práticas literárias, contextos 
digitais  

  

Abstract 

An analysis of the new literacy practices in digital contexts is carried out and explores how 
these contribute to the development of shared spaces where users interact to deepen their 
preferences, generate content, search for resources, and maintain interaction scenarios 
in the community. The results obtained in the analysis of fanfiction.net and the Wattpad 
platform will be presented.  

Key words: literacy, informal learning, literacy practices, digital contexts  
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INCLUSIVE APPROACH ON LITERACY PRACTICES IN MULTILINGUAL CLASSROOMS: 
RESOURCES AND MATERIALS 
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Resumo  

As orientações europeias de referência para o ensino e aprendizagem de línguas em 
contextos multilingues aumentaram nos últimos anos. As diretrizes curriculares 
emanadas do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas têm sido seguidas 
por projetos orientados para a consciencialização da diversidade linguística. A Plataforma 
de Recursos e Referências para a Educação Plurilingue e Intercultural surgiu 
apresentando os diferentes cenários educativos envolvidos no ensino e aprendizagem 
das línguas. Levantam-se, contudo, questões acerca da verdadeira influência destas 
propostas no currículo espanhol e nas práticas de sala de aula. Este estudo aborda o 
ensino e a aprendizagem da língua em contextos multilingues, de modo a discutir, no 
âmbito da literacia, alguns recursos e materiais que atendem ao repertório linguístico do 
aluno. Assim, torna-se necessário investigar e promover metodologias inclusivas de 
literacia para lidar com os novos cenários sociais e educacionais.  

Palavras-chave: Alfabetização, contextos multilingues, metodologias inclusivas, recursos  

 

Abstract 

The European reference texts for languages teaching and learning in multilingual contexts 
have increased in the last years. Curricular guidelines spread by the European Framework 
of Language have been followed by projects focused on the awareness to language 
diversity. The Platform of Resources and References for Plurilingual and Intercultural 
Education emerged, displaying different educational scenarios involved in language 
teaching and learning. Questions arise, however, about the actual influence of these 
proposals on the Spanish curriculum and on the classroom practices. This work 
addresses the language teaching and learning in multilingual contexts, in order to discuss 
some literacy resources and materials that take into account the linguistic repertoire of 
the learner. It is necessary to investigate and promote inclusive methodologies of literacy 
to cope with the new social and educational scenarios.  

Key words: literacy, multilingual contexts, inclusive methodologies, resources  
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Resumo  

A leitura motivadora, que implica uma atualização didática de incentivo à leitura por parte 
do professor, stricto sensu, encontra um novo e amplo espaço de atuação nas práticas de 
literacia digital. Neste sentido, a criação e a experimentação de novas técnicas ou 
estratégias de trabalho proporcionarão um contributo de indiscutível interesse não só 
para a dinamização da leitura como também para a aquisição de hábitos de leitura.   

Palavras-chave: Leitura motivadora, práticas de literacia digital, estratégias de ensino, 
hábitos de leitura  

  

 

Abstract 

The motivated reading, which implies a didactic update of the story telling intervention of 
the teacher in the strict sense, finds a new and ample space of action in the digital literate 
practices. In this sense, the creation and testing of new techniques or work strategies will 
provide a contribution of undoubted interest not only in the dynamization of reading as 
well as in the acquisition of reading habits.  

Key words: Motivated reading, digital literacy practices, teaching strategies, reading 
habits 
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Resumo 

O reconhecimento do impacto da (não) aprendizagem da leitura e da escrita no 1.º ano de 
escolaridade no percurso escolar dos alunos está amplamente documentado na 
investigação realizada nas últimas décadas. Em Portugal, nomeadamente após o 
lançamento do Plano Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), a 
necessidade de pensar numa intervenção atempada desde o início da escolaridade 
obrigatória, contribuiu de modo decisivo para impulsionar quer a investigação, quer a 
adoção de estratégias que possibilitem a prevenção do insucesso escolar. No projeto “Um 
modelo integrado de intervenção na leitura”, desenvolvido em articulação entre o PNPSE, 
a Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Guimarães, procurou-se conceptualizar, 
implementar e avaliar um modelo sistemático de intervenção junto dos alunos em risco 
de apresentarem dificuldades na aprendizagem da leitura. Nesta comunicação apresenta-
se o modelo adotado, bem como dados relativos à avaliação, à monitorização das 
aprendizagens e à intervenção. Esta última enquadra-se no nível de prevenção secundária 
(medidas adicionais) dos modelos multinível.  

Palavras-chave: modelo multinível; dificuldades na aprendizagem da leitura; rastreio; 
intervenção.   

  

Abstract  

The recognition of the impact of (not) learning how to read and write in the first grade 
throughout students’ school career has been well documented by research in the last 
decades. In Portugal, specifically after the release of the National Plan for the Promotion 
of Success at School (PNPSE; Plano Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar), the 
need to think about timely intervention practices from the beginning of the compulsory 
schooling has decisively contributed to boosting both research and the adoption of 
strategies that may help to prevent school failure. In the project “An integrated model of 
reading intervention” (Um modelo integrado de intervenção na leitura), developed in 
cooperation between the PNPSE, the University of Minho and the Guimarães City Hall, we 
tried to conceptualize, implement and assess a systematic intervention model with 
students at risk for reading disabilities. This paper presents the adopted model, as well as 
data related to the assessment, progress monitoring and intervention. The intervention 
procedures fit into the secondary prevention level (additional measures) of a multi-level 
model.  

Keywords: multi-level model; reading disabilities; screening; intervention 
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Resumo 

A aprendizagem da leitura é uma das principais aquisições realizadas pelos alunos 
durante o 1.º ciclo no ensino básico, assumindo um papel determinante no sucesso 
escolar. No entanto, verifica-se que uma percentagem significativa de alunos apresenta 
dificuldades na aprendizagem desta competência desde o início da escolaridade. Estudos 
longitudinais evidenciam que a prevalência das dificuldades na aprendizagem da leitura 
tende a manter-se ao longo do percurso escolar. O estudo que se apresenta nesta 
comunicação tem como objetivos: i) descrever o perfil de dificuldades na aprendizagem 
da leitura em alunos do 1.º ano de escolaridade; ii) determinar a prevalência de 
dificuldades na aprendizagem da leitura ao longo do 1.º ano de escolaridade; iii) analisar 
a estabilidade da competência de leitura no 1.º ano de escolaridade; iv) investigar a 
influência de variáveis sociodemográficas (sexo e habilitações literárias da mãe) no 
desempenho na leitura.  Recorreu-se a um questionário dirigido a professores, para 
analisar o desempenho na leitura de 1806 alunos a frequentar o 1.º ano de escolaridade. 
Os dados foram recolhidos em três momentos do ano letivo.  Os resultados sugerem um 
perfil de dificuldades heterogéneo, bem como uma estabilidade do desempenho na leitura 
nos três momentos de avaliação considerados. Nesta comunicação pretende-se 
apresentar os principais resultados obtidos neste estudo tendo por referência os 
objetivos delineados e discutir as implicações para a identificação, avaliação e 
intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura.   

Palavras-chave:  dificuldades na aprendizagem, leitura, prevalência  

  

  

Abstract 

The learning of reading is one of the main acquisitions made by students during the 
elementary school grades, assuming a decisive role in learning success. However, a 
significant percentage of students have reading problems in early grades. Longitudinal 
studies show that the prevalence of reading difficulties tends to persist throughout the 
school years. This study aims to: i) describe the profile of difficulties in reading in first 
grade students; ii) determine the prevalence of reading difficulties during the first grade; 
iii) analyze the stability of reading competence in the first grade; iv) investigate the 
influence of sociodemographic variables (gender and mother’s educational level) on 
reading performance. A questionnaire addressed to teachers was used to analyze the 
reading performance of 1806 students attending the first grade of elementary school 
grades. The data were collected in three moments of the school year. The results suggest 



 

 

a heterogeneous profile of difficulties, as well as a stability of reading performance in the 
three moments of evaluation. This communication aims to present the main results 
obtained in this study with reference to the objectives outlined and to discuss the 
implications for identification, evaluation and intervention in reading problems.  

Keywords: learning difficulties, reading, prevalence 
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Resumo 

Os modelos multinível na área da educação distinguem-se entre si no número de níveis 
que contemplam, sendo que o número mínimo inclui três níveis que correspondem, 
respetivamente, à intervenção primária, secundária e terciária. Independentemente dos 
níveis contemplados, a identificação de alunos em risco é um aspeto central dos modelos 
multinível. Muito embora no panorama internacional se encontrem publicadas várias 
provas de rastreio (e.g. DIBELS), em Portugal são escassas as provas de leitura 
construídas nesta ótica. Distinguem-se dos exames nacionais em vários aspetos 
importantes, nomeadamente quanto: aos objetivos (sinalização de alunos em risco); ao 
momento em que são aplicadas (início do ano letivo); à inclusão de pontos de corte que 
permitem classificar os alunos como se encontrando “em risco” ou “sem risco”. A sua 
principal finalidade é a de permitir uma avaliação de cariz preventivo.  Nesta comunicação 
apresenta-se o processo de construção de uma prova de rastreio para o 3.º ano de 
escolaridade, bem como os resultados obtidos. É também analisado o processo de 
devolução dos resultados aos professores titulares de turma, bem como as implicações 
decorrentes deste processo para a prática pedagógica. A Prova de Rastreio foi 
desenvolvida no âmbito de um projeto em curso na Comunidade Intermunicipal do AVE. 
Este projeto tem como população alvo os alunos do 3.º ano de escolaridade e visa a 
promoção da compreensão da leitura. Enquadra-se no nível da prevenção primária (ensino 
universal) dos modelos multinível. A prova é composta por duas partes. A primeira, que 
avalia a compreensão da leitura, é composta por 13 perguntas com resposta de escolha 



 

 

múltipla e é aplicada de modo coletivo. A segunda parte avalia a fluência de leitura e é de 
aplicação individual.   

Palavras-chave: modelos multinível; compreensão da leitura; rastreio.   

  

   

Abstract  

The multi-level prevention systems in education distinguish each other in the number of 
levels they contemplate, but they all include a minimum number of three levels: the primary 
level (Tier I), the secondary level (Tier II), and the tertiary level (Tier III or intensive 
intervention). Regardless of the number of levels, the identification of students at risk is a 
central aspect of multi-level models. Although several screening tests (e.g. DIBELS) are 
published in the international arena, in Portugal the reading tests constructed in this field 
are scarce. They differ from the Portuguese national exams in several important aspects, 
namely: the goals (identifying at-risk students); the timing for administration (beginning of 
the school year); the inclusion of cutoff points that allow students to be classified as "at-
risk" or "without risk". Their main purpose is to allow a preventive assessment. This paper 
presents the process of constructing a screening test for the third grade and the results 
obtained. It also analyzes the process of returning the results to class teachers, as well as 
the implications of this process in the teaching practice. The Screening Test was 
developed within the framework of an ongoing project in the Comunidade Intermunicipal 
do Ave. This project is directed to third grade students and aims to promote reading 
comprehension skills. It fits into the primary prevention level (universal teaching) of the 
multi-level models. The test is composed of two parts. The first, which assesses reading 
comprehension, includes 13 multiple-choice questions and its application is collective. 
The second part evaluates oral reading fluency and it is individually administrated.  

Keywords: multi-level models; screening; reading comprehension.  
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Resumo  

Os textos expositivos estão muito presentes tanto nos manuais escolares, como na 
avaliação. Estes textos veiculam informação objetiva, ideias e conceitos das diferentes 
áreas do saber e os estudantes tendem a ter dificuldades tanto na compreensão como na 
escrita deste tipo de textos. Assim, possuir competências de leitura e de escrita destes 
textos é condição essencial para o sucesso na escola e na vida profissional. O trabalho 
apresentado nesta comunicação é parte do projeto Ler e escrever para aprender, um 
projeto de investigação sobre leitura e escrita de textos expositivos realizado em quatro 
turmas de quarto ano de escolaridade de um agrupamento de escolas TEIP da área da 
grande Lisboa (Costa-Pereira & Sousa, 2017). O objetivo geral deste estudo é analisar a 
competência textual revelada pelos sujeitos no final do primeiro ciclo de ensino básico. 
Os objetivos específicos são (i) caraterizar mecanismos linguísticos e textuais (ii) analisar 
e categorizar os erros ortográficos e (iii) correlacionar o conhecimento ortográfico com a 
qualidade dos textos. Trata-se de um estudo em três passos com pré-teste, intervenção, 
pós-teste de natureza mista. Das quatro turmas, duas turmas seguiram o plano de ensino 
da instituição, uma turma seguiu um programa de ensino de compreensão na leitura e 
uma turma teve uma intervenção em ensino de textos expositivos. Os resultados revelam 
correlações positivas e negativas entre mecanismos linguísticos textuais e conhecimento 
ortográfico. Revelam também que o ensino de escrita e de leitura melhora as 
competências de escrita e de leitura respetivamente.  

Palavras-chave: Escrita; Texto expositivo; Estudo do Meio; Qualidade textual; 
Conhecimento ortográfico. 

 

Abstract 

Expository texts are very present both in schoolbooks and evaluation. This texts embody 
objective information, ideas and concepts from different fields of knowledge, and students 
tend to have difficulties in the comprehension and the writing of such texts. Therefore, to 
have reading and writing skills of these texts is an essential condition for the success in 



 

 

school and professional life. The work presented in this communication is part of the 
Reading and writing to learn project (Ler e escrever para aprender, in Portuguese), a 
research project about reading and writing of expository texts undertaken in four 4th grade 
classes of a school grouping belonging to an educational territory of priority intervention 
(TEIP, in Portuguese) from the Greater Lisbon region (Costa-Pereira & Sousa, 2017). The 
main goal of this study is to analyze the textual skills revealed by the subjects at the end 
of the first cycle of basic education. The specific objectives are: (i) to characterize 
linguistic and textual mechanisms; (ii) analyze and categorize spelling mistakes; and (iii) 
correlate spelling knowledge with the quality of the texts. It is a study with three stages 
with pretest, intervention, and post-test of mixed nature. From the four classes, two 
followed the institution’s education plan, one followed an education plan of reading 
comprehension, and another had a teaching intervention on expository texts. The results 
revealed positive and negative correlations between linguistic textual mechanisms and 
spelling knowledge. They also reveal that writing and reading teaching enhances writing 
and reading skills, respectively. 

Keywords: Writing; Expository text; Social Environmental Studies; Text Quality; Spelling 
Knowledge. 
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Resumo 

Com esta proposta de comunicação, pretendemos apresentar alguns contributos para a 
reflexão em torno da importância do desenvolvimento de um trabalho articulado no âmbito 
do Português e da Matemática. Uma componente deste trabalho tem em vista o 
desenvolvimento da resolução de problemas matemáticos, concretamente no que se 
refere à compreensão dos enunciados. Os elementos focados neste contexto resultam do 
trabalho desenvolvido numa oficina de formação de professores do 1.º ciclo do ensino 
básico, intitulada Avaliar para diferenciar no ensino do português e da matemática: 
Aprofundamento, e incluem a análise e a reflexão realizadas posteriormente. A recolha de 
materiais autênticos (enunciados de tarefas, resoluções de alunos, relatos de ocorrências, 
etc.) realizada pelos formandos no âmbito da resolução e/ ou formulação de problemas e 
a partilha de experiências didático-pedagógicas no terreno, proporcionada nas sessões 
de formação evidenciaram, entre outros aspetos: i) a influência que a compreensão da 
leitura exerce sobre a resolução dos enunciados; ii) a complexidade estrutural de vários 
dos enunciados propostos aos alunos, alguns deles com deficiências do ponto de vista 
linguístico; iii) a desadequação de algumas das estruturas linguísticas utilizadas face às 
etapas de desenvolvimento e aprendizagem em que se encontram as crianças; iv) a 
interferência que o conhecimento do mundo e o conhecimento lexical exercem sobre a 
compreensão dos enunciados; v) o efeito positivo da utilização de algumas estratégias 
facilitadoras da compreensão destes textos, complexos, dos pontos de vista textual e 
cognitivo. O trabalho realizado tem uma natureza exploratória, oferecendo pistas para 
orientar novos projetos de formação de natureza colaborativa. 

Palavras-chave: Compreensão da leitura; Problemas matemáticos; Integração curricular; 
Formação contínua de professores. 

 



 

 

 

Abstract 

The aim of this proposal is to present some contributions towards the discussion on the 
relevance of the development of an integrated approach of Language and Mathematics. 
One of the elements of this integrated approach concerns the development of 
mathematical problem solving, specifically regarding reading comprehension. The 
elements focused on this context are the result of the work developed in a context of in-
service teacher preparation, entitled Evaluating for differentiating in teaching Portuguese 
Language and Mathematics: Reinforcement, and include the following analysis and the 
reflexion. The collection of authentic materials (statements of problems, resolutions of 
students, reports of events, etc.) regarding mathematical problem solving and/ or 
formulation conducted by the teachers and the sharing of their pedagogical experiences 
with their students that took place during the sessions evinced, among other aspects: i) 
the influence of reading comprehension on mathematical problem solving; ii) the 
structural complexity of several of the statements given to students, some of which with 
linguistic deficiencies; iii) the inadequacy of some of the linguistic structures used 
towards the children’s stages of development and learning; iv) the interference of the 
knowledge of the world and lexical knowledge on reading comprehension of mathematical 
statements; v) the positive effect of the use of some strategies that facilitate the reading 
comprehension of these texts, which are complex, from textual and cognitive 
perspectives. This work is exploratory, offering leads to guide some new projects of 
collaborative teacher preparation. 

Keywords: Reading comprehension; Mathematical problems; Curricular articulation; In-
service teacher preparation 
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Resumo  

O presente trabalho tem como tema o ensino de geografia e as suas possíveis abordagens 
no processo de alfabetização e na constituição do conhecimento para uma leitura de 
mundo. Objetiva-se neste estudo compreender e denotar a Geografia como linguagem e 
como instrumento da alfabetização do educando. A elaboração desta pesquisa 
caracterizou-se por procedimentos metodológicos que visaram a recolha e a 
sistematização de dados; assim, estabeleceu-se um grupo experimental e optou-se por 
um criar um grupo focal. A técnica escolhida foi o questionário e foram criados grupos 
experimentais constituídos por alunos do ensino médio, com o objetivo de realizar um 
projeto de Geografia que servisse à educação. Todas as ciências disciplinares têm um 
método, deste modo, todos os educadores têm que ter domínio de seu conteúdo 
específico, isto é, dominar as questões disciplinares e vislumbrar que o seu ofício deve 
estar baseado no saber e na educação. A metodologia de abordagem dos conteúdos 
privilegia não somente os conteúdos, deve-se ensinar de forma a mostrar a realidade 
mundo. São os desafios colocados que mudam as formas de pensar e de agir, o que nos 
remete para uma reflexão sobre o processo educativo que envolve o ensino de geografia, 
isto é, um processo de permanente construção. Como linguagem, a Geografia permite a 
construção de novos caminhos e de novas relações entre a sociedade e o mundo que 
vivencia. Nessa abordagem, articula-se dialeticamente escalas locais e globais na 
construção do conhecimento e de raciocínios espaciais mais sofisticados e complexos. 
Como resultado, constrói-se uma perspetiva integradora entre o conhecimento adquirido 
e o desenvolvimento do pensamento geográfico no processo de alfabetização. Esta ação 
educativa pode fortalecer a relação entre o processo de alfabetização e educação a partir 
da Geografia. Esta relação demanda a emergência de novos saberes para apreender os 



 

 

processos sociais complexos a partir de conhecimento geográfico para fazer leituras.  

Palavras-chave: Alfabetização, Educação, Ensino, Geografia e Linguagem		

 

Abstract  

The present work has as its theme the teaching of geography and its possible approaches 
in the process of literacy and in the constitution of the knowledge for a reading of the 
world. The objective of this study is to understand and denote Geography as a language 
and as an instrument for the literacy of the student. The elaboration of this research was 
characterized by methodological procedures that aimed at data collection and 
systematization; so an experimental group was established and a focus group was 
chosen. The technique chosen was the questionnaire, and experimental groups were 
created consisting of high school students with the objective of carrying out a Geography 
project that would serve the education. All disciplinary sciences have a method, so every 
educator has to master their specific contents, that is, to master the disciplinary issues 
and to envisage that their craft must be based on knowledge and education. The 
methodology of approach of the content privileges not only the contents, one must teach 
in order to show the reality world. It is the challenges posed that change the ways of 
thinking and acting, which refer to a reflection on the educational process that involves 
the teaching of geography, that is, a process of permanent construction. As a language, 
Geography is the construction of new paths and new relationships between society and 
the world it experiences. In this approach, local and global scales are dialectically 
articulated in the construction of knowledge and more sophisticated and complex spatial 
reasoning. As a result, an integrative perspective is constructed between the acquired 
knowledge and the development of the geographic thought in the literacy process. This 
educational action can strengthen the relationship between the process of literacy and 
education based on Geography. This relation demands the emergence of new knowledge 
to apprehend the complex social processes from geographic knowledge to make readings.  

Keywords: Literacy, Education, Teaching, Geography and Language 
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Resumo 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma análise do papel desempenhado 
pela língua, nas modalidades oral e escrita, na metodologia de trabalho de projeto e das 
aprendizagens linguísticas desencadeadas por esta via. A partir da análise de materiais 
didáticos produzidos e/ ou selecionados por educadores de infância e professores do 1.º 
ciclo do ensino básico, de produções das crianças, de registos fotográficos de situações 
de ensino e aprendizagem e de relatos de ocorrências serão discutidos vários tópicos em 
torno de dois eixos centrais, designadamente a forma como as competências 
desenvolvidas no âmbito da oralidade, da leitura, da escrita e da gramática contribuem 
para a realização de trabalhos de projeto (i) e o impulso que estes contextos de trabalho, 
de natureza complexa e interdisciplinar, imprimem às aprendizagens linguísticas nos 
domínios referidos (ii). A análise e a reflexão realizadas evidenciaram a relação dialógica 
que se estabelece entre a construção de conhecimentos específicos relacionados com a 
temática dos projetos e a área científica ou artística em que se inserem e o 
desenvolvimento de competências linguísticas, podendo destacar-se, entre outros 
aspetos: a) a relevância de um trabalho explícito focalizado na didática da língua na 
preparação da realização de trabalhos de projeto e nas várias fases por que estes 
atravessam; b) a riqueza de que se reveste a metodologia de trabalho de projeto para a 
contextualização das aprendizagens linguísticas; c) os benefícios que tais contextos 
envolvem para a construção de saberes em uso, de natureza complexa, que enformam o 
conceito de literacia e que potenciam o exercício da cidadania. 

Palavras-chave: Metodologia de trabalho de projeto; Integração curricular; Literacia 

 

 



 

 

Abstract 

The aim of this communication is to present an analysis of the role of language, in oral or 
written modalities, in project-based teaching and the linguistic progress that takes place 
through the use of this methodology. From the analysis of didactic resources produced or 
selected by kindergarten and primary school teachers, children’s works, photographic 
records of teaching and learning contexts, and reports of events, several topics will be 
brought into the discussion regarding two main axis, namely, the way in which 
competencies regarding speaking, listening, reading, writing, and grammar contribute to 
the development of projects by students (i) and the boost that these working contexts, 
which are complex and interdisciplinary, print on linguistic learnings in the mentioned 
areas (ii). The analysis and the reflexion have evinced the dialogical relation between the 
development of specific knowledge related to the thematic of the projects and the scientific 
or artistic field in which they can be integrated and the development of linguistic 
competencies, such as, among other aspects, a) the relevance of an explicit action focused 
on the didactics of language in the preparation of the development of projects and in every 
step of the way; b) the wealth of project-based learning and teaching for the 
contextualization of linguistic learnings; c) the benefits that such contexts implicate for 
the development of knowledge in use, complex in nature, that form the concept of literacy 
and enhance citizenship exercise. 

Keywords: Project-based teaching and learning; Curricular articulation; Literacy 
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Resumo 
 
No mundo multicultural contemporâneo o número de crianças pertencentes a uma minoria 
linguística atinge milhões. Crianças de minoria linguística apresentam níveis mais baixos 
de linguagem oral à entrada da escola e apresentam um risco elevado de dificuldades de 
leitura e insucesso escolar generalizado (Leseman, 2000; Leseman & van Tuijl, 2006). 
Desta forma, levantam-se questões urgentes de como melhor ajudar o desenvolvimento 
da linguagem destas crianças. 
  
O Luxemburgo é um país multilingue com três línguas oficiais (luxemburguês, alemão e 
francês). As crianças de origem portuguesa representam 22% da população escolar e são 
o segmento mais vulnerável desta população em termos de habilidades de linguagem e 
leitura.  
 
Este grupo apresenta dificuldades nas línguas de instrução, mas também na sua língua 
materna, o Português (Engel de Abreu, Baldassi, et al., 2012; Engel de Abreu, Cruz-Santos, 
et al., 2012). Estudos sugerem que crianças que iniciam a escola com boas capacidades 
na sua língua materna possuem mais ferramentas para desenvolver habilidades na língua 
de instrução.  
 
O objetivo deste projeto foi desenvolver e avaliar a eficácia de um programa de 
intervenção pré-escolar, na língua materna, em linguagem oral e na aprendizagem da 
leitura de crianças Portuguesas no Luxemburgo. Utilizando um design RTC, as crianças 
receberam 30 semanas de intervenção que tinha como objetivo o desenvolvimento da 
linguagem oral e da consciência fonológica. Crianças falantes de português (n=186) de 16 
escolas do Luxemburgo foram avaliadas em Português e Luxemburguês e foram alocadas 



 

 

ou ao grupo de intervenção ou ao grupo de controle ativo. Os resultados mostram que a 
intervenção foi bem-sucedida no que diz respeito às habilidades de vocabulário, narrativa, 
consciência fonémica e conhecimento de letras. Além disso também se verificou um efeito 
de transferência para a segunda língua nas habilidades de vocabulário e consciência 
fonémica.  
 
Os resultados deste estudo têm o potencial de poder informar a atual provisão de recursos 
para populações escolares de minorias linguísticas num contexto escolar multilingue. Isto 
pode significar um passo em frente tão necessário na ajuda informada a estas populações 
vulneráveis.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento da leitura; Desenvolvimento da linguagem; 
Multilinguismo; Intervenção; RTC. 
 
 

  
Abstract  

 
In the current multicultural world, the number of children belonging to language-minority 
groups across countries runs to several million. Language-minority children show lower 
levels of oral language skills at school entry and are at increased risk for reading 
difficulties and school failure (Leseman, 2000; Leseman & van Tuijl, 2006) therefore 
questions on how to effectively support their language development are pressing.  
 
Luxembourg is a multilingual country with three official languages (Luxembourgish, 
German and French). Portuguese immigrant children represent 22% of Luxembourg’s 
school population and are the most vulnerable group in terms of language and reading 
proficiency. They present language weaknesses in their school languages as well as their 
mother tongue Portuguese (Engel de Abreu, Baldassi, et al., 2012; Engel de Abreu, Cruz-
Santos, et al., 2012). Research suggests that children who start school with a well-
established mother tongue are likely to develop strong abilities in their second languages.  
 
The aim of this project was to develop and evaluate the effectiveness of a mother tongue-
based preschool language intervention on oral language and literacy outcomes of 
Portuguese language-minority children. Within a randomised controlled study design, a 
30-weeks long intervention was developed to target both oral language and phonological 
awareness skills. Portuguese-speaking children (n=186) from 16 preschools across 
Luxembourg were assessed in Portuguese and Luxembourgish and were assigned to the 
intervention group or an active control condition. Results show the intervention was 
successful in teaching vocabulary, narrative, phonemic awareness and letter knowledge 
in Portuguese. Transfer effects to the L2 were noted in vocabulary and phonemic 
awareness skills.  
 
The results of this study can inform current provision for language-minority children in 
multilingual educational settings and may mean an urgently needed step towards the 
development of informed support for these vulnerable populations.  
 
Keewords: Reading Development; Language Development; Multilingualism  
Intervention; RTC.  
 
 
  



 

 

ESCREVO COMO FALO: O QUE ACONTECE QUANDO FALO NUMA LÍNGUA MAS 
ESCREVO NOUTRA? 

 
 
I WRITE AS I SPEAK: WHAT HAPPENS WHEN I SPEAK IN ONE LANGUAGE BUT I WRITE 

IN ANOTHER? 
 

 
Ana Cristina Neves  

Universidade de São José, RAE Macau  
ILTEC/CELGA  

cristina.neves@web.de 
 
Resumo 
A maioria das crianças em Portugal é alfabetizada na primeira língua. Mas no mundo 
lusófono esta é cada vez mais a exceção e não a regra. Com a mobilidade populacional a 
nível internacional, o número de falantes bilíngues nos países de expressão portuguesa 
tende a aumentar em detrimento do português como língua materna.  
 
Este estudo foi levado a cabo com crianças entre os 9 e os 13 anos que frequentam aulas 
de português no estrangeiro, ou seja, fora de Portugal ou do Brasil onde a língua oficial é 
efetivamente a língua materna da maioria. A população alvo são crianças que são 
alfabetizadas numa língua que não é a sua língua materna. As línguas maternas podem 
ser o crioulo, o cantonês, o alemão, o tailandês ou até o português, enquanto as línguas 
de escolarização são representadas pelo português, o alemão, o mandarim ou o cantonês. 
O corpus em português tem sido recolhido desde 2003 e baseia-se na descrição por 
escrito de uma imagem. Apresentar-se-ão casos selecionados das 680 redações 
recolhidas, demonstrando-se a ligação entre a escrita e a fala através da ortografia.  
 
Os resultados concentram-se nos pontos convergentes e divergentes em termos de 
aprendizagem da língua alvo que é o português. Apresentar-se-ão também algumas 
propostas de novos exercícios, tendo em conta a língua de primeira e os grafemas que 
colocam mais obstáculos à aprendizagem do português.  
 
Palavras-chave: Jovens aprendentes; Bilinguismo; Alfabetização.  
 
 
 

Abstract 
Most children in Portugal are literate in the first language. But in the Lusophone world, this 
is more and more the exception and not the rule. With population mobility at an 
international level, the number of bilingual speakers in Portuguese speaking countries 
tends to increase at the expense of Portuguese as a mother tongue.  
This study was carried out with children between the ages of 9 and 13 who attend 
Portuguese classes abroad, that is, outside Portugal or Brazil where the official language 
is effectively the mother tongue of the majority. The target population are children who are 
schooled in a language other than their mother tongue. Native languages can be Creole 
(of Cape Verde), Cantonese, German, Thai or even Portuguese, while the languages of 
schooling are represented by Portuguese, German, Mandarin or Cantonese. The corpus in 
Portuguese has been collected since 2003 and is based on the written description of an 
image. We will present selected cases from the 680 collected essays, demonstrating the 
connection between writing and speech through spelling.  
The results focus on the convergent and divergent points in terms of learning the target 
language, which is Portuguese. Some proposals for new exercises will be presented, 
taking into account the native language and the graphemes that pose more obstacles to 
learning Portuguese.  
 
Keywords: young learners, bilingualism, literacy/ biliteracy  
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Resumo 

Nesta comunicação apresenta-se um estudo empírico cujo objetivo foi relacionar a 
qualidade de contextos educativos, o desenvolvimento de linguagem das crianças e a 
apetência por frequentar a área da leitura e da escrita no Jardim de Infância (doravante JI). 
Centramos o estudo em duas salas de JI, uma no centro de Lisboa e outra na periferia. O 
ponto de partida da pesquisa  foi a constatação de que, nas duas salas, há crianças que 
de moto próprio frequentam assiduamente a área da leitura e da escrita e crianças que 
não vão a esse espaço. O objeto de estudo são o grupo de crianças que mais frequentam 
a área da leitura e da escrita e o grupo que menos frequenta. Num primeiro momento, 
caraterizamos as práticas de linguagem e literacia nas duas salas, num segundo 
momento, por meio de um questionário, analisamos as práticas de literacia das famílias e 
finalmente estudamos a consciência fonológica e o conhecimento do nome das letras das 
crianças dos dois grupos. Como objetivos do trabalho, propomo-nos a (i) analisar a 
qualidade dos contextos educativos quanto aos usos de linguagem; (ii) investigar as 
práticas de literacia familiar; (iii) avaliar o conhecimento linguístico (consciência 
fonológica) e conhecimento das letras de crianças de 5 anos a frequentar o JI, 
comparando as que frequentam e as que não frequentam a área de leitura. Os resultados 
revelam que o interesse que as crianças demonstram em deslocar-se para as áreas de 
leitura e de escrita tem relação com o desenvolvimento das suas competências 
linguísticas e de literacia e estas parecem ter uma relação com as práticas familiares de 
literacia e com a qualidade das práticas de linguagem e literacia em sala de JI.    

Palavras chave:  qualidade dos contextos educativos,  desenvolvimento da linguagem,  
consciência fonológica,  literacia familiar;  conhecimento de letras 

 

Abstract 

In this communication an empirical study is present whose objective was to relate the 
quality of educational contexts, children’s language development, and appetency to attend 
reading and writing area in kindergarten (hereinafter KG). We centred the study in two KG 
classrooms, one in the centre of Lisbon and another one in the outskirts. The research’s 
starting point was the acknowledgment that, in both rooms, there are children that 
spontaneously and assiduously attend the reading and writing area while other children 
do not attend said area. The object of study is the group of children that attend the most 
the reading and writing area and the group that attends the least. In a first moment, we 
have characterized language and literacy practices of both rooms, in a second moment, 
by way of a questionnaire covering, we analized the literacy practices of the families, and, 



 

 

finally, we studied the children’s phonological awareness and alphabet knowledge in both 
groups. As work goals, we aim to (i) analyze the quality of the educational contexts 
regarding the uses of language; (ii) investigate the family literacy practices; (iii) assess 
linguistic knowledge (phonological awareness) and alphabet knowledge of five-year-olds 
in the KG, comparing those who attend the reading area and those who do not. The results 
show that the interest that children present in going to the reading and writing areas is 
related with the development of their linguistic and literacy skills and these seem to be 
related with family literacy practices and with the quality of language and literacy practices 
in the KG room. 

Keywords: quality of educational contexts; language development; phonological 
awareness; family literacy; alphabet knowledge 
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Resumo  

Considerando a importância de aprender a ler para que rapidamente se aprenda lendo 
(Gonçalves, 2012), as dificuldades na aprendizagem da leitura e a necessidade de 
promover o sucesso escolar, os Ginásios IDEA surgem como uma forma inovadora de 
promover a evolução de todos os alunos, em contexto lúdico e colaborativo, com a 
participação dos respetivos professores. Baseados nos princípios do Modelo Response 
to Intervention (RTI), também designado no contexto português por abordagem multinível, 
constituem-se com o objetivo de estimular, treinar e promover melhorias na aprendizagem 
da leitura e da escrita de todos os alunos, diferenciando estratégias e assegurando os 
meios necessários à sua evolução pela superação de dificuldades. Avaliações do tipo 
screening, por turmas e por escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do AEBF, 
permitem monitorizar a evolução na leitura, definir curvas de aprendizagem e identificar 
turmas e alunos em dificuldade. Inseridos em contexto de sala de aula, os Ginásios IDEA 
(G’IDEA) de Nível I são uma medida desenvolvida no âmbito do PNPSE, decorrem em 
colaboração com os professores e docentes de apoio a alunos com necessidades 
educativas especiais. São complementados por intervenções de Nível II em pequeno 
grupo. Os primeiros resultados são aqui apresentados, comparando a evolução de alunos 
sem intervenção (Grupo Controlo) e os participantes em G’IDEA. Nos alunos participantes 
em G’IDEA foi possível observar uma redução de 73% de alunos inseridos no nível de 
frustração, um aumento de 69% de alunos no nível de autonomia e uma evolução de 15 
palavras corretamente lidas por minuto (PCLM), no 1.º ano de escolaridade; uma redução 
de 32% no nível de frustração, um aumento de 37% de alunos no nível de autonomia e uma 
evolução de 17 PCLM, no 2.º ano de escolaridade.  

Palavras Chave: Avaliação; Aprendizagem; Leitura; Escrita; Modelo RTI  

  

Abstract 

Considering the importance of learning to read to quickly learn from reading (Gonçalves, 
2012), the difficulties in learning to read and the need to promote school success, IDEA 
Gymnasiums appear as an innovative way of promoting the evolution of all students, in a 
playful and collaborative context, with the participation of the respective teachers. Based 
on the principles of the Response to Intervention (RTI) model, they are designed to 
stimulate, train and promote improvements in reading and writing of all students, 



 

 

differentiating strategies and ensuring the means necessary to evolve by overcoming 
difficulties. Screening evaluations by class in elementary schools of the AEBF, allowed to 
monitor the evolution in reading, the definition of learning curves and the identification of 
groups and students in difficulty. Inserted in a classroom context, IDEA (G'IDEA) Level I 
Gymnasiums are developed under the PNPSE, in collaboration with regular class teachers 
and support teachers of students with special educational needs. They are complemented 
by Tier II interventions in small groups. The first results are presented here, comparing the 
evolution of students without intervention (Control Group) and participants in G'IDEA. In 
G'IDEA classes, it was possible to observe a reduction of 73% of students inserted in the 
frustration level, a 69% increase of students in the autonomy level and an evolution of 15 
correctly read words per minute (PCLM) in year 1 of schooling; a 32% reduction in the 
frustration level, a 37% increase of students in the autonomy level and an evolution of 17 
PCLM in year 2 of schooling.  

Keywords: Assessement; Learning; Reading; Writing; RTI Model 
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Resumo  

As escolas no nosso país debatem-se, todos os dias, com alunos naturalmente diferentes 
entre si, que apresentam dificuldades inesperadas de leitura, não possuindo, até ao 
momento, nem instrumentos de avaliação aferidos, nem procedimentos de avaliação que 
minimizem a subjetividade das avaliações que cada professor tem acerca do desempenho 
leitor dos seus alunos. No momento em que os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
(1º CEB) são confrontados com a utilização obrigatória de medidas de Fluência na Leitura 
Oral (FLO), no âmbito das Metas Curriculares de Português, parece relevante identificar 
as suas conceções sobre a aprendizagem, a avaliação e a monitorização da Leitura e da 
FLO.  Esta comunicação tem por objectivo a apresentação de resultados preliminares de 
um estudo qualitativo, no âmbito de um Doutoramento em Psicologia da Educação. 
Descrevem-se algumas das conceções pessoais e práticas de avaliação de uma amostra 
de docentes portugueses do 1º CEB (de um concelho limítrofe de Lisboa), sobre leitura, 
fluência na leitura oral e dificuldades na aprendizagem da leitura, obtidas através de 
entrevistas semiestruturadas.  Os resultados preliminares da análise qualitativa parecem 
evidenciar uma multiplicidade de conceções, que em contexto escolar se traduzem em 
práticas pedagógicas e remediativas marcadamente distintas. Por outro lado, a análise 
preliminar dos resultados deste estudo, permite identificar necessidades de formação dos 
professores do 1.º CEB, incluindo o ensino e prática de procedimentos de avaliação e 
intervenção na FLO.   

Palavras-chave: conceções de professores, leitura, fluência na leitura oral, dificuldades 
na aprendizagem da leitura.  

  

Abstract  

Portuguese elementary schools often deal with students showing unexpected reading 
difficulties, while not having up until now any standardized assessment tests nor 
screening tools which could help to minimize teachers’ evaluation subjectivity about the 
reading performance of their students. Currently, those elementary school teachers must 
comply with the mandatory use of Oral Reading Fluency guidelines which are part of the 
Portuguese curricular goals. Therefore, it is quite relevant to identify their beliefs about 
the Reading learning process, as well as about the Oral Reading Fluency assessment and 



 

 

progress monitoring. This presentation aims to highlight the preliminary results of a 
qualitative study which was performed in the scope of a PhD course in Educational 
Psychology. As such, we describe the individual beliefs and assessment practices on 
reading, oral reading fluency, and learning disabilities in reading of a group of elementary 
school teachers from schools located in a county neighboring Lisbon, which were 
captured through semi-structured interviews. The preliminary results of the qualitative 
analysis of those interviews point out the existence of a high variability and lack of 
consistency in those individual beliefs, which, in turn, translate into different pedagogical 
practices and intervention approaches at school. Additionally, those results can also be 
used to identify elementary teacher learning needs about the assessment and intervention 
practices related to Oral Reading Fluency.  

Keywords: teacher beliefs, reading, oral reading fluency, learning disabilities in reading 
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Resumo 

Nesta comunicação descreve-se uma experiência recente de um curso de formação de 
professores realizado em contexto colaborativo, para professores de 1ºCiclo a lecionar 
um total de vinte turmas de 1º e 2º ano. Desenvolvido no corrente ano letivo, no âmbito do 
PNPSE, teve por base procedimentos de avaliação funcional, monitorização das 
aprendizagens, diferenciação pedagógica, estimulação e treino de todos os alunos 
segundo as suas necessidades e competências, em diferentes níveis de intervenção 
(Modelo RTI, Resposta à Intervenção, também referido como abordagem multinível). 
Decorreu num tempo total de 20 horas de trabalho presencial, em dez sessões semanais 
de cento e vinte minutos, ao longo de dois meses, em dois subgrupos de dez professores. 
Todos os professores foram envolvidos de forma muito prática, pessoal, crítica e criativa, 
valorizando todos os seus recursos, projetos e sugestões, em função das suas próprias 
necessidades e opções pedagógicas.  

Ao longo do curso todos os participantes foram orientados para a aplicação de 
procedimentos de observação de diferentes descritores da qualidade da leitura e da 
escrita, permitindo-lhes identificar e descrever dificuldades na aprendizagem na leitura e 
na escrita, fundamentando a elaboração de diferentes propostas de trabalho, o 
desenvolvimento e a experimentação de novos materiais de estimulação, motivação e 
treino de alunos em dificuldade, com diferentes necessidades e ritmos de trabalho, 
possibilitando a investigação e a validação das novas práticas.  

Palavras-chave: conceções de professores, leitura, fluência na leitura oral, dificuldades 
na aprendizagem da leitura.  

  

  

Abstract  

This paper describes a recent experience of a teacher training course conducted in a 
collaborative context with a group of 1st and 2nd grade Portuguese teachers. Developed in 
the current school year, under PNPSE, it was based on functional evaluation, progress 
monitoring, pedagogical differentiation, stimulation and training of all students according 
to their needs and competences, at different levels of intervention (RTI Model, also referred 
in Portugal as multilevel approach). In a total time of 20 hours of face-to-face work, in ten 
weekly sessions of one hundred and twenty minutes each, over two months, in two 
subgroups of ten teachers. All teachers were involved in a very practical, personal, critical, 
and creative way, valuing all their resources, projects, and suggestions, according to their 
own needs and pedagogical options. Throughout the course, all participants were oriented 
to apply observational procedures of descriptors of reading and writing quality, strategies 
to better identify and describe difficulties in reading and writing, grounding the elaboration 
of different work proposals, the development of new materials for stimulation, motivation 



 

 

and training of students in difficulty, enabling the investigation and validation of new 
practices.  

Keywords: teacher conceptions, reading, fluency in oral reading, difficulties in reading 
learning.  
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