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Resumo 

 

 Este estudo incide sobre a análise dos hábitos de sono, leitura e atividades de 

tempos livres em crianças em idade escolar e sobre a influência que os fatores 

mencionados exercem na aquisição da literacia. Esta investigação foi realizada com 

uma amostra de 40 alunos do 2º e 4º ano de escolaridade de um estabelecimento de 

ensino privado de Lisboa. A recolha de dados foi realizada através da aplicação de um 

questionário sobre os hábitos de sono, leitura e atividades de tempos livres aos 

Encarregados de Educação das crianças da amostra em estudo, e da aplicação de um 

conjunto de testes e tarefas de desempenho em atividades de leitura e escrita. A 

análise de dados foi desenvolvida através das técnicas de estatística descritiva, 

comparação de médias de amostras independentes (Teste-t Student) e análise de 

variância (ANOVA multivariada).  

Verificou-se uma evolução no score dos resultados em todas as provas de leitura e 

escrita do 2º para o 4º ano. Através da análise fatorial das questões apresentadas no 

questionário, procedemos à extração de 6 fatores: índice de motivação/estimulação 

para a leitura, índice de atividades de leitura extra-escolares, índice de atividades 

tecnológicas, índice de atividades não tecnológicas, índice de hábitos de sono e índice 

de perturbação do sono. No que diz respeito à influência dos diferentes fatores 

considerados, a saber, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao 

nível do 2º ano, nomeadamente no que se refere ao índice que discrimina/identifica 

crianças mais motivadas/estimuladas para a leitura e que fazem desta uma atividade 

extra-escolar. Confirmámos então que crianças mais motivadas apresentaram 

melhores resultados no teste de idade de leitura. Ao nível dos índices relacionados 

com o sono verificámos que crianças com melhores hábitos de sono revelaram uma 

maior velocidade na escrita de letras do alfabeto. No entanto, contrariamente às 

expectativas, as crianças que apresentaram um índice mais elevado de perturbação do 

sono (dormir na cama dos pais, por exemplo), também revelaram este mesmo padrão, 

e demonstraram melhores resultados na tarefa de escolha ortográfica.  

 

Palavras Chave 

Atividades de tempos livres; desempenho; escrita; hábitos de sono; leitura. 
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Abstract 

 The aim of this study is to analyze the sleep habits, reading and free time 

activities in school-age children and the influence of these  factors play in the 

acquisition of literacy. This research was conducted with a sample of 40 students in 

2nd and 4th grade of a private school in Lisbon. Data collection was conducted 

through the application of a questionnaire about sleep habits, reading and free time 

activities, and by the application of a set of performance tests and tasks in reading and 

writing activities. The data analysis was developed through descriptive statistics, 

comparing means of independent samples (Student's t-test) and variance analysis 

(multivariate ANOVA). There was a score evolution in all the tests of reading and 

writing from the 2nd to the 4th year.  

 Through factor analysis of the questions in the questionnaire, we proceed to 

the extraction of six factors: motivation/stimulation index for reading, extra-curricular 

reading activities index, technological activity index, non-technological activities 

index, habits sleep index and sleep disturbance index. The results showed  statistically 

significant differences at the 2nd year level, regarding to the influence of different 

factors considered, namely the index to discriminate/identify more motivated/ 

stimulated children for reading and makes this an activity out of school. 

 The results also confirmed that more motivated children performed better on 

the reading age test. The level of sleep-related indexes found that children with better 

sleep habits revealed a higher speed on writing letters of the alphabet. However, 

contrary to expectations, children who had a higher rate of sleep disturbance (sleeping 

in the parental bed, for example), also showed the same pattern, and showed better 

results in the task of spelling choice. 

 

Key Words 

Free time activities; performance; reading; sleeping habits; writing. 
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1. Introdução 

 

“Quando a mãe e o pai resistem ao apelo do ecrã e preferem ler, no sofá ou na cama, 

a criança interroga-se e pensa - com razão – que o livro é o valor mais alto.” (Morais, 

Araújo, Leite, Carvalho, Fernandes, & Querido, 2012, p.15).  

 

 A capacidade de leitura e escrita não se constitui como uma das capacidades 

humanas naturais, mas resulta de um processo longo e difícil (Morais et al., 2012). A 

aprendizagem destas habilidades necessita de uma instrução formal, apesar de poder 

ser considerada como um processo contínuo que se pode iniciar em casa (Martins, 

1996). Os hábitos de leitura criados antes do início da aprendizagem formal, como ler 

histórias com e para a criança, fazem com que esta aprenda a ler com mais facilidade 

na medida em que se encontra exposta a um leque mais alargado de vocabulário e 

conceitos invulgares em linguagem falada (Morais et al., 2012; Temple & Snow, 

2003;) 

 O primeiro passo do processo de aprendizagem da leitura baseia-se na 

compreensão do princípio alfabético. Para obter esta compressão a criança terá de ter 

já desenvolvida a sua consciência fonológica (Carvalho, 2011). Pouco a pouco, as 

crianças vão consolidando esta consciência e passarão do processo de descodificação 

das palavras para a compreensão das mesmas, conseguindo assim dar significada ao 

que é lido (Morais et al., 2012). O processo de descodificação tem destaque numa fase 

inicial da aprendizagem e, recorrendo à via fonológica ou indireta, as crianças 

procedem à conversão grafema-fonema (Carvalho, 2011; Castro & Gomes, 2000). 

  No que diz respeito à aprendizagem da escrita, destacam-se dois processos 

importantes na sua aquisição: a codificação e a composição (Carneiro, Martinelli, & 

Sisto, 2003). As crianças começam por reconhecer as letras dando-lhes um nome, 

depois reconhecem a totalidade da palavra, ativam a forma ortográfica da mesma e 

dão início aos processos motores que permitem o ato de escrever.  

 Estas aprendizagens requerem ainda uma série de capacidades cognitivas 

como a atenção, a retenção e a recuperação (Morais et al., 2012), sendo que na 

sociedade atual existem uma série de fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento das mesmas. 
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 Os hábitos de sono exercem uma grande influência sobre as capacidades 

cognitivas dos mais pequenos (Kelly, 2013). Atualmente, as atividades que as 

crianças elegem para ocupar os seus tempos livres, nomeadamente o uso das novas 

tecnologias, parece afetar os hábitos de sono e comprometer os processos de 

aprendizagem (Kelly, 2013). Também o negligenciar das tarefas de brincar com 

brinquedos, ao ar livre e com outras crianças parece influenciar as capacidades 

cognitivas, relacionais e emocionais (Golstein, 2012; Montie, Xiang, & Schweinhart, 

2006).  

 Os hábitos de sono pouco regulares tendem a apresentar influência na 

memória e no desempenho escolar (Curcio, Ferrare, & De Gennaro, 2006), 

comprometendo a função executiva do córtex pré-frontal (Dewald, Meijer, Oort, 

Kerkhof, & Bogels, 2010). As tecnologias exercem uma grande influência sobre os 

padrões de sono das crianças. Estudos demonstram que ter dispositivos tecnológicos 

no quarto diminui o tempo de sono, atrasa a hora de deitar e aumenta a sonolência 

diária (Calamaro et al., 2011; Nutinen, Ray, & Ross, 2013; Oka, Suzuki &, Inoue, 

2008). A elevada utilização das tecnologias da informação e comunicação também 

influência a qualidade do sono (Ononogbu et al., 2014). No entanto, não devemos 

descartar a evolução do mundo tecnológico pois este pode proporcionar à criança uma 

melhor aprendizagem, dependendo do seu propósito e da forma como é utilizada 

(Goldstein, 2012). Paralelamente a estas mais recentes “tentações”, o brincar parece 

conseguir equilibrar o sono e as capacidades cognitivas das crianças (Goldstein, 2012). 

O autor apresenta inúmeras vantagens do brincar para o desenvolvimento cerebral, 

emocional e social das crianças.  

Sabendo que a aprendizagem da leitura e da escrita é imprescindível hoje em 

dia, e que as capacidades cognitivas das crianças são influenciadas por fatores como 

os hábitos de sono e as atividades de tempos livres, tornou-se pertinente explorar esta 

ligação. Desta forma, a presente investigação tem carácter exploratório e procura 

analisar de que forma os hábitos e interesses das crianças, ao nível da leitura, das 

rotinas de sono e das atividades de tempos livres influenciam o seu desempenho em 

tarefas e testes de leitura e de escrita. Os objetivos específicos deste estudo são: i) 

caraterizar os níveis de desempenho das crianças do 2º e 4º ano de escolaridade em 

tarefas e testes de escrita e leitura; ii)identificar os hábitos de sono, de leitura e de 

atividades de tempos livres das crianças do 2º e 4º ano de escolaridade ; iii) investigar 
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a relação das variáveis anteriormente referidas com o desempenho em tarefas e testes 

de leitura e escrita.   

 Este estudo foi realizado num estabelecimento de ensino privado em Lisboa 

com uma amostra de 40 alunos do 2º ano e do 4º ano de escolaridade. 

 O procedimento de recolha de dados foi dividido em duas componentes:  uma 

das quais consistiu no preenchimento de um questionário por parte dos encarregados 

de educação, cujo objetivo foi identificar os hábitos de sono, de leitura e de atividades 

de tempos livres das crianças; e a outra na aplicação de um conjunto de testes e 

tarefas às crianças, que pretendiam caraterizar os seus níveis de desempenho na 

leitura e na escrita. Para a realização deste estudo foram usados sete instrumentos: 

Questionário de hábitos de leitura, sono e atividades de tempos livres; Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven – versão paralela (Simões, 1994), Teste de Idade de 

Leitura (Sucena & Castro, 2010), Ditado de Palavras (Morais, Araújo, Leite, Carvalho, 

Fernandes & Querido, 2010), Ditado de Pseudopalavras (Morais et al., 2010), Tarefa 

de Escolha Ortográfica e Tarefa de Fluência Alfabética (Morais et al., 2010).  

  

 O presente trabalho encontra-se organizado em duas partes: a primeira parte, 

correspondendo à revisão de literatura, e a segunda parte, ao estudo empírico.  

Primeiramente, na revisão de literatura, analisamos os processos envolvidos na 

aprendizagem da leitura e da escrita. De seguida, procuramos perceber de que forma, 

os hábitos de sono e as atividades de tempos livres influenciam os processos de 

aprendizagem das crianças. Na segunda parte deste trabalho, primeiro descrevemos aa 

metodologia de investigação, onde apresentamos a perspetiva global do estudo, os 

seus objetivos e o contexto onde se encontram inseridos. Procedemos ainda à 

caracterização dos participantes, do processo de recolha de dados, dos procedimentos, 

dos instrumentos de avaliação utilizados e por fim, referimos o processo de análise de 

dados; seguidamente, apresentamos os resultados, a discussão dos mesmos e as 

conclusões do estudo onde expomos a síntese dos principais resultados os contributos 

e implicações relativas à aprendizagem da leitura e da escrita; por último descrevemos 

as limitações do estudo e avançamos com recomendações para investigações futuras.  
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2. Enquadramento Teórico 

 

 No Português Europeu e em qualquer outra língua é necessário adquirir 

capacidades de leitura para ser possível proceder à aprendizagem de capacidade da 

escrita (Castro & Gomes, 2000). Esta aprendizagem requer da parte da criança 

alguma prática e também um determinado nível de capacidades cognitivas (Morais et 

al., 2012). Estas capacidades podem ser influenciadas pelas rotinas de sono (Curcio, 

Ferrar, & De Gennaro, 2006; Kelly, 2013) e pelas ocupações dos tempos livres, 

nomeadamente as tecnologias (Ononogbu, 2014; Nutinen, Ray, & Ross, 2013), as 

atividades do brincar (Goldstein, 2012) e as atividades de leitura (Temple & Snow, 

2003). O objetivo desta revisão da literatura é caraterizar a aprendizagem da leitura e 

da escrita nas crianças e analisar os fatores que influenciam essas aprendizagens. 

Assim, este capítulo terá início com uma abordagem relativa à aprendizagem da 

leitura e da escrita, seguindo-se de um outro ponto que se debruça sobre os fatores 

influenciadores da mesma. Terminamos com uma síntese reflexiva dos pontos de 

vista e conteúdos abordados. 

 

2.1. Aprendizagem da leitura e da escrita 

 Neste ponto iremos analisar os processos envolvidos na aprendizagem da escrita 

e da leitura e referir a importância das capacidades cognitivas nesta tarefa. Iremos 

ainda apresentar alguns procedimentos de avaliação da leitura, da escrita e das 

capacidades cognitivas.  

 

2.1.2. Processo de aprendizagem  

 É através da leitura que se inicia um maior conhecimento daquilo que nos 

rodeia, e esta é a base que permite dar início ao processo de aprendizagem da escrita. 

A aprendizagem destas duas capacidades pode ser considerada um contínuo, podendo 

ser iniciada antes do ensino formal (Carroll, 2013). Este processo pode iniciar-se em 

casa, onde se acredita que a chamada “leitura partilhada” auxilia as crianças nesta 

tarefa, estimulando a aquisição de vocabulário e novos conceitos (Morais et al., 2012). 

Hoje sabe-se que a partir dos 3 anos de idade, a criança reconhece palavras familiares 

utilizando a estratégia logográfica que se baseia na memorização visual do padrão de 

escrita da palavra. A aprendizagem formal da leitura e da escrita começa por volta dos 

6 anos de idade e, o primeiro procedimento é o fonológico ou alfabético. A criança 
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inicia assim a compreensão do princípio alfabético de forma a conseguir fazer 

corresponder os grafemas às unidades sonoras (fonemas) (Morais et al., 2012). Para 

proceder a esta conversão, e antes da compreensão do princípio alfabético a criança 

terá de ter atingido algum grau de desenvolvimento da consciência fonológica. Esta 

pode ser definida como a capacidade de percepcionar sons independentemente dos 

seus significados (Sim-Sim, 2006). A consciência fonológica encontra-se dividida em 

dois níveis: A consciência supra-fonémica que trata da consciência das rimas, 

aliterações e palavras; e a consciência fonémica que se refere à percepção de que a 

língua é composta por vários fonemas (Adams, Foorman, Lundberg &, Beeler, 2006). 

É esta consciência a nível das mais pequenas unidades de fala – os fonemas – que é 

crucial para a compreensão do princípio alfabético, isto é saber que letras individuais 

(grafemas simples) ou conjuntos de letras (grafemas complexos) representam os sons 

da fala. Só com a compreensão deste princípio é que a criança poderá iniciar e 

desenvolver a aprendizagem das correspondências grafemas/fonemas e 

fonemas/grafemas da língua em que aprende a ler e a escrever (Morais et al., 2012).    

 Assim, para reconhecer ou escrever uma palavra, numa fase inicial da 

aprendizagem, as crianças recorrem à via fonológica ou indireta. A lógica deste 

processo baseia-se na conversão fonema-grafema/grafema-fonema, dai a sua 

importância no processo de aprendizagem da literacia (Castro & Gomes, 2000). De 

acordo com Morais e colaboradores (2012) as crianças irão, pouco a pouco, 

consolidando a sua consciência fonémica e a sua habilidade de descodificação e, 

consequentemente, passarão deste processo de descodificação sequencial das palavras 

para um processo ortográfico que permite o reconhecimento e a identificação direta 

das palavras. Como é referido por diversos autores (e.g., Carvalho, 2011; Querido, 

2013), esta evolução, dependente da experiência e do treino em leitura, é fundamental 

para o desenvolvimento de uma leitura fluente, sem esforço e automática que permite 

libertar os recursos atentivos necessários para a compreensão do que se lê.  

  

 Apesar da aprendizagem da escrita ser uma área menos estudada do que a da 

leitura, a investigação salienta dois processos básicos na sua aquisição: a codificação 

e a composição (Carneiro, Martinelli, & Sisto, 2003). Zucoloto e Sisto (2002) 

descreveram de forma detalhada os processos envolvidos na tarefa de escrita: 1) 

identificação do código, isto é, reconhecer as letras e o seu respetivo nome; 2) 

reconhecimento da palavra (transformação grafema-fonema); 3) atribuição de 
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significado; 4) ativação da forma ortográfica da palavra; e 5) ativação dos processos 

motores. 

 Uma vez explicitados os processos envolvidos no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, existe ainda outro agente com um peso importante nesta aquisição: 

a finalidade. Segundo Mata (2008), as motivações da criança para a aquisição da 

literacia pode ser chamado de “projeto leitor”. De acordo com o autor supracitado 

conferir finalidade à escrita dá sentido ao processo de aprendizagem uma vez que a 

criança passa a ter razões pessoais que justifiquem o seu envolvimento e gosto pela 

tarefa, dando mais sentido à mesma (Mata, 2008; Cunha, 2011).  

 2.1.3. Avaliação  da literacia  

 Nos últimos anos tem vindo a existir um crescente interesse sobre os 

conhecimentos da literacia em criança. Neste sentido, vários testes e tarefas foram 

desenvolvidos para aferir o desempenho das crianças. 

 Como já foi referido anteriormente, o primeiro passo da aprendizagem da 

literacia passa pelo conhecimento do princípio alfabético (Morais et al. 2012). Deste 

modo, alguns autores apostaram em tarefas de conhecimento do alfabeto que avaliem 

esta capacidade através da leitura ou da escrita do mesmo, contabilizando-se o tempo 

total da tarefa (Morais et al., 2010; Andrade, Prado, & Capellini, 2011).  

 No que diz respeito à avaliação da capacidade de leitura, o Português Europeu 

beneficia de uma série de provas que avaliem esta aptidão. Salienta-se por exemplo, a 

prova “DECIFRAR- Prova de avaliação de capacidade de leitura” (Salgueiro, 2002, 

citado por Sim-Sim & Viana, 2007). Esta prova pretende avaliar a velocidade e 

precisão de leitura de palavras isoladas; cálculo de idade de leitura; cálculo de 

quociente de leitura (Sim-Sim & Viana, 2007). A prova “Lê e Compreende” (Rebelo, 

1993, citado por Sim-Sim & Viana, 2007) permite avaliar a compreensão da leitura de 

frases isoladas e encontra-se validade para crianças do 3º e 4º ano de escolaridade. O 

“TIL - Teste de idade de leitura” (Sucena & Castro, 2010) pretende determinar a 

idade de leitura, avaliando o processo de descodificação e compreensão. É uma prova 

com limite de cinco minutos e apresenta normas para crianças do 2º ao 5º ano de 

escolaridade.  

 As tarefas de ditado de palavras e pseudopalavras são descritas por vários 

autores em estudos sobre a avaliação da escrita em crianças (Pinheiro, 1994; 

Fernandes, Ventura, Querido, & Morais, 2008; Festas, Martins, & Leitão, 2006; 
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Morais et al., 2012). Estas provas fazem também parte da “Bateria de Avaliação 

Psicolinguística das Afasias e de outras Perturbações da Linguagem para a População 

Portuguesa” (Festas, Martins, & Leitão, 2006) que tem como objetivo a avaliação da 

compreensão da leitura e da escrita de palavras. Também no âmbito do Estudo 

Psicolinguístico “Estabelecimento de Níveis de Referência do Desenvolvimento da 

Leitura e da Escrita do 1º ao 6º ano de Escolaridade” (Morais et al., 2010) foram 

desenvolvidas estas tarefas.  

2.1.4. Importância das capacidades cognitivas 

 A importância das capacidades cognitivas é salientada por Morais e 

colaboradores (2012) que referem a influência destas, nomeadamente no que diz 

respeito: i) ao facto das crianças terem de focar a atenção naquilo que estão a ler; ii) 

recuperarem conhecimentos que já tenham adquirido anteriormente, iii) reterem as 

novas informações na memória de trabalho, iv) relacionar conteúdos novos com os já 

existentes na memória e vi) processar diferentes tipos de informação (Morais, 2012; 

Borba, Pereira, & Santos, 2014).   

 Ler é uma atividade complexa que envolve a conjugação de competências gerais 

(memória, atenção, conhecimentos gerais) e de competências específicas 

(reconhecimento da palavra escrita, identificação da forma ortográfica e 

correspondência de significado) (Carvalho, 2011).  

 No que diz respeito às competências gerais, Pinto (2001) estabelece uma 

analogia interessante entre a memória humana e uma biblioteca:  

Os livros dão entrada na biblioteca, são catalogados e uma ficha é 

elaborada (aquisição e codificação da informação na memória), 

depois são colocados na prateleira de uma estante (processo de 

armazenamento e retenção na memória) e posteriormente são 

requisitados e usados pelo leitor (processo de recuperação e 

recordação na memória. (p.2) 

 

 Existem vários tipos de memória mas é a memória de trabalho que é crucial 

para a leitura (Castro & Gomes, 2000). Segundo Baddeley (1986), a memória de 

trabalho é considerada como um sistema de armazenamento e tratamento de 

informação que intervém durante as fases de aprendizagem, de raciocínio e de 

compreensão. O armazenamento destas informações/aprendizagens permite ao 
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indivíduo alcançar um objectivo situado a longo prazo. Um estudo, recentemente 

conduzido por Silva e Capellini (2013) revelou que crianças com dificuldades de 

aprendizagem apresentam alterações na memória a curto prazo. Num estudo realizado 

por Gathercole, Alloway, Willis e Adams (2005) com 46 crianças em idade escolar e 

sem dificuldade de aprendizagem evidenciou que a memória de trabalho pode ser 

considerada um fator importante na aquisição da leitura.  

 A atenção é uma capacidade que influência a memória, isto é, para aprender 

ou memorizar algo, é necessário prestar atenção (Pinto 2001). Segundo o mesmo 

autor, ter atenção não é mais do que selecionar um ou mais estímulos de forma a que 

estes sejam processados em momentos posteriores, se tal for necessário. O processo 

atencional exige então uma seleção de estímulos de modo a possibilitar a 

concentração no processamento de informação relevante (Pinto, 2001). Gathercole 

(2006) explicita a influência da atenção na capacidade de memória da seguinte forma: 

“Working memory has two properties that are extremely important for a child trying 

to learn in school. First, it is limited in capacity: there is only so much information 

that can be held in working memory, and it is rapidly lost when our attention is 

turned away from it either due to an unrelated thought springing to mind or through 

an external distraction”(p. 2) 

 Em suma, identificar palavras escritas envolve a utilização de capacidades como 

a memória, a atenção, o domínio da linguagem falada e a discriminação visual 

(Morais, 2012; Castro & Gomes, 2000). Borba, Pereira e Santos (2014) atestam que a 

atenção, a experiência, a memória implícita e explícita, e os dados armazenados na 

memória são fundamentais no processo de elaboração da escrita.  

 No que diz respeito à avaliação das capacidades cognitivas, deparamo-nos com 

uma vasta gama de instrumentos com essa finalidade. As Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven são uma medida de fator g (inteligência geral) e são a mais 

conhecida e investigada medida cognitiva não-verbal. Esta prova pretende acima de 

tudo medir a maturidade intelectual e o desenvolvimento mental (Jasen, 1980, citado 

por Brites, 2009). Este instrumento é constituído por 36 itens (12 de cada série – A, 

Ab e B) e é pedido aos participantes que indiquem a figura que lhes parece completar 

a imagem apresentada (Brites, 2009). Pode ser aplicada a crianças dos 4 aos 9 anos 

em modalidade individual ou coletiva. 
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2.2. Relação entre hábitos de sono, ocupação de tempos livres e utilização 

de tecnologias na aprendizagem da leitura e da escrita 

 

 Neste ponto iremos focar a influência que os hábitos de sono e as atividades de 

tempos livres têm no desempenho das crianças. Este tema encontra-se subdividido em 

hábitos de leitura, de utilização de tecnologias, e de brincar na infância. 

 2.2.1 Influência dos hábitos de sono  

 Dormir é crucial para a aprendizagem, a memória e o desempenho escolar das 

crianças (Curcio, Ferrare, & De Gennaro, 2006). No entanto, é fundamental distinguir 

entre qualidade do sono e duração do sono. A primeira refere-se a um índice subjetivo 

de como o sono foi experienciado, incluindo a sensação de estar descansado e 

satisfeito como o sono. A duração do sono, por sua vez, reporta-se a um domínio mais 

objetivo, ou seja, baseia-se no tempo durante o qual o indivíduo esteve a dormir. 

Apesar de ambos estarem associados à sonolência, devido ao impacto que esta exerce 

na função cognitiva e emocional, esta associação é mais forte quando falamos em 

qualidade do sono (Dewald, Meijer, Oort, Kerkhof, & Bogels, 2010).  

 Crianças e adolescentes devem dormir aproximadamente 9 horas por noite 

(Mercer, 1998 citado por Dewald et al., 2010), mas estima-se que 45% das crianças e 

jovens dormem menos de 8 horas por noite (Mercer, Merrit, & Cowell 1998; Gibson 

et al., 2006, citado por Dewald et al., 2010). Esta questão verifica-se pelo facto das 

crianças se deitarem mais tarde enquanto a hora de acordar permanece a mesma 

(Dewald et al., 2010). Ohayon, Carskadon, Guilleminault e Vitiello (2004) 

constataram que apesar de se afirmar que o tempo total de sono vai diminuindo com a 

idade, este facto só é verdadeiro em estudos realizados em dias escolares. Os autores 

referem que o tempo total de sono está relacionado com fatores ambientais e não com 

fatores biológicos. Nos fatores ambientais podemos incluir os recursos ou estímulos 

apresentados hoje em dia às crianças, como as tecnologias, que iremos aprofundar no 

ponto seguinte. Estes dados são corroborados por Seo e colaboradores (2010) e por 

Dewald e colaboradores (2010) quando afirmam que o tempo total de sono das 

crianças diminui não porque têm de acordar mais cedo mas sim porque se deitam 

mais tarde. Seo e colaboradores (2010) colocam a hipótese de existirem alterações nos 

ciclos circadianos de acordo com a idade, mas constataram, no seu estudo, que a hora 

de deitar nas crianças atrasa cerca de 5 a 17 minutos em cada ano, e que crianças que 
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desligam a televisão ou o computador antes das 20h ou 21h dormem mais do que 

aquelas que o fazem mais tarde.  

 Num estudo com 20778 crianças chinesas com idades compreendidas entre os 5 

e os 11 anos, Li (2010) constatou que o facto das atividades escolares se iniciarem 

num horário muito matinal afeta o número de horas de sono. Este estudo concluiu que 

existem quatro domínios que podem aumentar o risco de pouco tempo de sono: i) 

atividades de rotina (por exemplo, ver mais televisão durante o fim-de-semana, uso 

mais frequente do computador e internet); ii) horários escolares; iii) higiene do sono 

(conjunto de regras que pretendem estimular o aumento da qualidade do sono); iv) 

hábitos de sono dos pais. Epstein, Chillag e Lavi (1998 citado por Galland et al., 

2012) comprovaram também a ideia de que a duração do sono em crianças em idade 

escolar é fortemente influenciada pelo início do dia escolar, mostrando que durante o 

fim-de-semana o tempo de sono aumenta, principalmente em adolescentes. Esta ideia 

foi ainda reforçada mais tarde por Jones e Ball (2013) que verificaram que a hora de 

deitar e de acordar é significativamente mais tardia ao fim-de-semana, comparando 

com as noites de semana  

 Kurdziel, Duclos e Spencer (2013) advogam que não existe uma diminuição do 

sono à medida que a criança cresce, como foi referido nos parágrafos anteriores mas, 

ainda assim pode-se verificar uma alteração bastante significativa dos padrões e 

arquitetura do sono à medida que a criança se desenvolve. Neste sentido, pode-se 

afirmar, por exemplo, que existe uma diminuição do sono profundo e do sono REM 

entre os 3 e os 5 anos de idade (Kurdziel, Duclos, & Spencer, 2013). O sono REM 

corresponde ao quinto estádio do sono, sendo caracterizado por movimentos oculares 

rápidos, maior relaxamento muscular, respiração irregular e incidência dos sonhos 

(Fernandes, 2006). Segundo alguns autores, os sonhos contêm geralmente vestígios de 

experiencias vividas em dias anteriores, levando assim a uma facilitação das 

aprendizagens (Ribeiro, 2003). 

 Estudos desenvolvidos sobre a relação entre o sono e o desempenho escolar 

(Dewald et al., 2010) apresentam diferenças metodológicas, o que dificulta, em parte, 

a generalização das conclusões. A associação entre o sono e o desempenho escolar 

baseia-se na ideia de que a brevidade do sono e respetivas perturbações reduzem a 

atividade cerebral noturna (Dewald et al., 2010). De acordo com estes autores, esta 

atividade é necessária para o funcionamento neurocognitivo. Deste modo, baixa ou 

insuficiente qualidade do sono compromete a função executiva do cortéx pré-frontal, 
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visto que este é uma região cerebral bastante sensível aos padrões de sono, podendo 

levar ao declínio das capacidades de aprendizagem e desempenho escolar em crianças 

e adolescentes (Dewald et al., 2010). 

 Numa revisão sistemática de literatura, Galland, Taylor, Dawn e Herbison 

(2012) verificaram que a inadequada qualidade e quantidade de sono nas crianças tem 

um impacto bastante significativo no funcionamento diário no que diz respeito: i) ao 

comportamento (Sher, 1996, citado por Galland et al., 2012); ii) desenvolvimento 

cognitivo (Touchette et al., 2007, citado por Galland et al., 2012); iii) e desempenho 

académico (Curcio, 2006). Um estudo de Wiechers e colaboradores (2011) com 1144 

crianças revelou que existe uma associação significativa entre “acordar durante a 

noite” e o desempenho em ciências, oralidade e escrita, bem como entre “ter 

pesadelos” e o desempenho na matemática, nas ciências e na leitura. Recentemente, 

Kelly (2013) veio demonstrar, através de um estudo longitudinal levado a cabo com 

11178 crianças, que não ter horários de deitar regulares até aos 7 anos de idade está 

significativamente relacionado com resultados mais baixos em testes cognitivos, 

nomeadamente na matemática, na leitura e na orientação espacial. Este estudo 

evidencia também que os horários de deitar não regulares aos 3 anos de idade estão 

associados a uma baixa capacidade de leitura, matemática e orientação espacial. Sabe-

se ainda que o sono facilita o armazenamento de informação recém-codificada em 

memória a longo prazo, isto é, ajuda a reter as informações novas na memória de 

trabalho para depois armazená-las na memória a longo prazo (Prehn-Kristensen et al., 

2009). Neste sentido, estes autores sugerem que o sono nas crianças aumenta 

predominantemente a memória declarativa mas não mostra qualquer efeito na 

consolidação da memória processual. Estas conclusões são importantes na medida em 

que é na memória declarativa que encontramos a memória semântica, a memória 

responsável por muitos aspectos da aprendizagem, nomeadamente, aqueles que nos 

permitem fazer as associações necessárias à leitura e à escrita. Anteriormente, Curcio 

e colaboradores (2006) já tinham constatado o papel de extrema importância que o 

sono desempenha na aprendizagem e na memória. Este autor afirma que estudantes 

(desde a escola até a universidade) que sofrem de privação do sono ou sofrem de uma 

pobre qualidade do sono demonstram sonolência diária. A falta de qualidade e 

quantidade de sono está relacionada com uma pobre aprendizagem declarativa e 

processual (Curcio et al., 2006). Estudos em que o sono foi parcialmente restringido 

mostraram um agravamento na performance neurocognitiva e académica (Fallone et 
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al., 2000, Wolfson & Carskadon, 2003, Carskadon, 1990, citado por Curcio et al., 

2006). Numa revisão critica realizada por Kopasz e colaboradores (2010) constatou-se 

também que a privação parcial do sono leva a: um aumento da sonolência e mudanças 

na arquitetura da noite de recuperação (Carskandon et al.,1981, citado por Kopasz et 

al., 2010), aumento da latência do sono (Sadeh et al., 2003, citado por Kopasz et al., 

2010) e da sonolência diária (Carskadon et al., 1981 citado, por  Kopasz et al., 2010). 

Kurdziel et al. (2013), da mesma forma, verificaram um aumento da propensão para o 

sono, sendo que a privação do mesmo prejudicou o desempenho na criatividade 

verbal e pensamento abstrato. Randazzo e colaboradores, (1998, citado por Crucio et 

al., 2006) ao avaliar diretamente a capacidade de aprendizagem depois da privação de 

sono, constataram que uma restrição do sono moderada (apenas 5 horas de sono 

permitidas) pode afetar as funções executivas das crianças, dificultando o 

envolvimento na aprendizagem criativa e adaptativa. Por outro lado, estudos em que o 

sono foi otimizado mostram uma melhoria na performance neurocognitiva e 

académica (Fallone et al., 2000, 2001, citado por Curcio et al., 2006).  

 

 Ao fazermos referência ao sono, não podemos ignorar a temática das sestas e de 

que forma estas poderão ter impacto nas capacidades das crianças. Jones e Ball (2013) 

referem-se ao papel dos pais no que diz respeito à sesta. No seu estudo realizado com 

84 crianças, os autores constataram que a duração da sesta é maior em crianças cujos 

pais as encorajam a fazê-la comparativamente com a sesta em crianças que não são 

encorajadas. Sabendo que a sesta beneficia a memória de jovens adultos, Kurdziel e 

colaboradores (2013) pretenderam estudar se esta terá o mesmo efeito em crianças 

mais novas. As conclusões deste estudo levado a cabo com 40 crianças, ilustram os 

benefícios da sesta na aprendizagem no ensino pré-escolar. É referido que depois da 

sesta as crianças recordam mais 10% de localizações espaciais que recordariam se 

estivessem acordadas naquele tempo e os efeitos da privação da sesta não podem ser 

compensados por uma noite de sono bem dormida. Os autores afirmam ainda que nos 

cérebros menos maduros (das crianças), as memórias a curto prazo podem ser 

suscetíveis a interferências adicionais e, deste modo, a sesta beneficiará estas 

memórias pois consegue preservá-las mais tempo dessas interferências. Deste modo, 

o estudo sugere que a sesta a meio do dia em crianças no pré-escolar pode ser vista 

como um suporte para que os objetivos académicos numa educação mais tardia sejam 

alcançados com maior sucesso. Ainda assim, as crianças eliminam a sesta das suas 
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rotinas entre os 3 e os 4 anos de idade (Jenni, 2005, citado por Galland et al., 2012) e, 

apesar do papel dos pais influenciar a motivação para a sesta, as próprias rotinas dos 

jardins de infância podem considerar este pequeno sono como práticas mais modernas 

(Galland et al., 2012), e como tal, dispensáveis ao bom funcionamento das crianças. 

Por outro lado, Lam e colaboradores (2011) afirmam existir uma correlação negativa 

entre o número de vezes que a criança dorme a sesta durante a semana e o 

desempenho numa bateria de avaliação cognitiva. Estes autores constataram que 

dormir a sesta durante o dia e o tempo de sono à noite estão inversamente 

correlacionados, sendo que quem dormir mais a sesta dorme menos à noite; dormir a 

sesta está correlacionado de forma negativa com a capacidade de vocabulário e 

atenção auditiva; o sono noturno está positivamente correlacionado com o 

vocabulário e negativamente com o desempenho em testes cognitivos, isto é, aqueles 

que dormem menos à noite apresentaram mais erros impulsivos num teste go/no-go. 

Deste modo, o tempo de sono à noite aparece como sendo mais crítico para o 

desenvolvimento do desempenho cognitivo das crianças no ensino pré-escolar e que a 

eliminação da sesta durante o dia pode ser vista como um marco do período de 

maturação cerebral. Os mesmos autores contrariam ainda a ideia de que a privação da 

sesta não pode ser compensada com uma noite de sono bem dormida, referindo que as 

crianças que dormem menos a sesta não sofrem de privação do sono, especialmente se 

for aumentado o tempo de sono noturno. Uma explicação possível será o facto das 

crianças que dormem pouco durante a noite terem necessidade de dormir a sesta. 

Salientamos que Lam e colaboradores (2011) não fazem referência ao papel que a 

sesta poderá desempenhar relativamente à consolidação da memória, como foi 

referido por Kurdziel e colaboradores (2013). 

2.2.3. Influência das atividades dos tempos livres  

 Hoje em dia as crianças têm à sua disposição uma série de aparelhos 

tecnológicos que captam a sua atenção e que facilmente substituem as atividades de 

leitura como atividades prazerosas. A leitura livre aumenta as competências de 

linguagem das crianças, mas a maioria encontra a sua motivação para ler em razões 

académicas, associando a leitura maioritariamente à escola e a tarefas menos 

apelativas (Majid & Tan, 2007). Desta forma, a leitura torna-se apenas “um meio de 

satisfazer as exigências do sucesso” ou uma simples demonstração de conhecimento 

(Morais, 1997). Num estudo realizado em Singapura, com 440 crianças com idades 
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compreendidas entre os 9 e os 12 anos, estas afirmaram que a leitura é a 3º atividade 

de lazer, depois de brincar no computador e navegar na internet (Majid & Tan, 2007). 

Em Portugal, a leitura ocupa um lugar de menos importância nas atividades preferidas 

das crianças. Num estudo de Ferraz e Pereira (2009) sobre práticas de lazer em jovens 

Portugueses, o visionamento de televisão lidera a tabela de preferências e a leitura 

encontra-se em 14º lugar. Como já foi mencionado anteriormente nesta revisão, a 

aprendizagem da leitura pode ser vista como um contínuo que tem origem desde cedo 

na vida das crianças (Carroll, 2013). A leitura de histórias expõe os mais novos a uma 

aquisição mais precoce da linguagem e da literacia (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant, 

& Colton, 1998, citado por Sénéchal & LeFevre, 2002). A exposição aos livros de 

história não está relacionada com o ensino da leitura e da escrita por parte dos pais 

(Sénéchal et al., 1998 citado por Sénéchal & LeFevre, 2002; Carroll, 2013) mas sim 

com o fato de desenvolver o interesse pela leitura através a descoberta do valor 

simbólico das palavras e aumentar a exposição ao vocabulário e a conceitos 

invulgares em conversas comuns, frases mais compridas e estruturas sintáticas mais 

sofisticadas (Temple & Snow, 2003; Morais et al., 2012). Deste modo, crianças que 

beneficiam da leitura partilhada aprendem a ler com mais facilidade (Morais et al., 

2012). O mesmo autor descreve o chamado “ciclo virtuoso” que se baseia na ideia de 

que crianças mais atentas na leitura partilhada são também as que mais tarde tendem a 

ler mais de forma autónoma. Ninio (1980) demonstra que durante a leitura partilhada, 

as mães apresentam uma grande tendência para estimular o vocabulário das crianças, 

fazendo perguntas como “o que é?”. As mães tendem também a fazer questões de “o 

que?”, “onde” e elicitar imitações por parte das crianças (Ninio, 1983).  

 

 Não só a televisão mas também as novas tecnologias parecem fascinar os mais 

novos. Assim, a Fundação Americana do Sono (2006, citado por Cain & Gradissar, 

2010) constatou que crianças com mais de 4 dispositivos eletrónicos no quarto, têm 

mais tendência a adormecer na escola, a fazerem os trabalhos de casa poucas vezes 

por semana e a sentirem-se cansados e sonolentos durante o dia. Camalamaro e 

colaboradores (2011) verificaram também que crianças com 3 aparelhos tecnológicos 

no quarto dormem menos 45 minutos comparativamente com crianças que não têm 

esses aparelhos no quarto. Nutinen, Ray e Ross (2013) também concluíram que a 

utilização de computador, o visionamento de televisão e a presença de tecnologias no 

quarto das crianças reduz a duração do sono e atrasa a hora de deitar. No que se refere 
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ao acesso às tecnologias de informação e comunicação, um estudo recentemente 

conduzido por Ononogbu e colaboradores (2014) concluiu que a elevada intensidade 

de uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) por crianças e 

adolescentes interfere com a qualidade do sono durante a semana escolar e que se 

verificam padrões de sono pouco regulares em crianças com uma elevada utilização 

das TIC. 

 Quando as crianças vêm televisão ou ficam expostas à luz proveniente de ecrãs 

perto de sua hora de dormir, a produção de melatonina (hormona responsável pela 

regulação do sono), que normalmente aumenta à noite como uma resposta à 

diminuição dos níveis de luz ambiente, pode ser adiada, fazendo com que a criança 

não tenha sono (Camalamaro et al., 2011). Neste sentido, até a tão usada luz de 

presença que tem como objetivo acalmar as crianças que têm medo do escuro, se for 

colocada muito perto da cama pode estar associada a uma diminuição da duração do 

sono (National Sleep Foundation, 2005, citado por Camalamaro et al., 2011). Numa 

revisão sistemática da literatura, Cain e Gradissar (2010) verificaram que a televisão 

tem um impacto significativo nos hábitos de sono das crianças sendo que a sua 

presença no quarto está relacionado com horas de deitar tardias (Oka et al., 2008; Van 

den Bulck, 2004, citado por Cain & Gradissar, 2010), menos tempo na cama (Van den 

Bulck, 2004, citado por Cain & Gradissar, 2010), duração menor do tempo de sono 

(Shen et al., 2007; Mindell  et al., 2009, citado por Cain &  Gradissar, 2010; Owens et 

al., 1999), aumento da resistência ao deitar  entre os 4 e os 10 anos (Owens et al., 

1999) e altos níveis de distúrbios do sono (Mistry KB et al., 2007, citado por Cain & 

Gradissar, 2010; Owens et al., 1999). Por estes motivos, a American Academiy of 

Pediatrics (2011, citado por Fletcher et al., 2013), recomenda que os pais limitem o 

tempo de ecrã das crianças a não mais de duas horas diárias e a evitarem colocar 

televisões nos quartos.  

 Estudos referidos por Cain e Gradissar (2010) encontraram uma relação entre o 

visionamento de televisão e uma série de variáveis relacionadas com o sono (p.e. 

acordar mais durante a noite, resistência ao deitar, etc.). Owens (1999) comparou as 

crianças que vêm televisão menos de 2 horas por fim-de-semana e crianças que vêm 

televisão mais de 2 horas por fim-de-semana, sendo que as últimas apresentaram um 

aumento da latência no inicio do sono, da ansiedade do sono, do número de vezes que 

acordam durante a noite e também do número total de distúrbios de sono. Neste 

estudo, o autor constatou que a quantidade de televisão vista pelas crianças foi a única 
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variável que apresentou uma associação direta com a sonolência diurna, o que sugere 

algum impacto no funcionamento diário das crianças. Mais recentemente, Sisson e 

colaboradores (2011) analisaram 48687 crianças e concluíram que ter televisão no 

quarto está associado a uma série de fatores, entre eles um menor comprometimento 

com a escola, uma menor participação nas atividades extra-curriculares e a menor 

probabilidade de ter horas de sono suficientes.  

 Os computadores também despertam bastante a atenção das crianças, 

nomeadamente o acesso à internet e a jogos. Inquéritos aos pais sugerem que estes 

subscrevem serviços de internet de modo a dar mais oportunidades em termos 

educacionais aos seus filhos e com o objetivo de prepara-los para a “era da 

informação” (Turow, 1999, citado por Subrahmanyam, 2001). Na verdade, os jogos 

de computador requerem uma transformação da informação verbal para informação 

visual (Subrahmanyam, 2001) e auxiliam no desenvolvimento desta capacidade. 

Alguns estudos demonstram que o uso de computadores está correlacionado de forma 

positiva com o desempenho académico mas esta relação não é bem clara 

(Subrahmanyam, 2001). Rocheleau (citado por Subrahmanyam, 2001) afirma que 

estudantes com computador em casa têm melhores classificações a matemática e 

inglês do que aqueles que não têm. Por outro lado, outro estudo com crianças entre os 

5 e os 12 anos, divididas entre “grupo de sucesso” e “grupo de insucesso”, mostra que 

este último grupo passa mais tempo a ver televisão e a jogar jogos de computador 

(Madden, Bruekman, & Littkehonh, 1997).  Neste contexto das atividades de tempos 

livres, a tarefa de brincar deve ser encarada como uma atividade “séria”. Já no século 

passado, Piaget (1952, 1971) evidenciou nos seus estudos sobre o desenvolvimento 

infantil que a inteligência da criança não é inata mas sim desenvolvida através do seu 

envolvimento com o ambiente. É também através do brincar que a criança experiencia 

o seu mundo e o mundo dos outros (Goldstein, 2012). Assim sendo, brincar é 

essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos mais pequenos. 

Estudos mais recentes têm demonstrando esta importância em tarefas que avaliem o 

desempenho em atividades de linguagem (Montie, Xiang, & Schweinhart, 2007, 

citado por Lockhart, 2010). A função executiva das crianças também beneficia com as 

atividades lúdicas uma vez que começa a ser desenvolvida mesmo antes de se 

iniciarem tarefas escolares. Spiegel (2008) demonstrou que uma boa função executiva 

prediz maior sucesso em tarefas escolares.  

 Quanto ao tipo de atividades do brincar, Montie, Xiang e Schweinhart (2006) 
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afirmam que as brincadeiras livres dão à criança uma maior necessidade de interagir 

verbalmente quando estão inseridas num grupo, promovendo assim a aquisição da 

linguem em crianças mais novas e a formação de novos conceitos. As vantagens de 

brincar são vastas: aumenta o desenvolvimento cerebral, estabelece novas conexões 

neuronais, aumenta a capacidade de perceber os estados emocionais dos outros e da 

adaptação a diversas circunstâncias, desenvolve o potencial da criatividade e 

imaginação, promovendo gosto e diversão que são essenciais para a auto-estima e 

saúde mental (Goldstein, 2012). A autora afirma que “uma vez que o cérebro adulto 

continua a ser capaz de aprender e desenvolver novos circuitos neuronais, os adultos 

continuam a brincar” (p. 5).  

 No que diz respeito aos processos cognitivos envolvidos nas atividades de 

brincar, eles são semelhantes aos da aprendizagem (pensamento abstrato, atenção, uso 

de símbolos). Deste modo, é possível assistir à chamada “privação do brincar” 

(Goldstein, 2012). Esta privação pode afetar o desenvolvimento das crianças devido à 

falta de estimulação ao nível cerebral (Else, 2009).  

 É ainda importante referir que algumas tecnologias podem ser consideradas 

brinquedos ou até mesmo ferramentas de aprendizagem mas a sua influência no 

desenvolvimento das crianças depende do propósito, da forma como é utilizada, e da 

interação que promove (Goldstein, 2012). 

 

Síntese 

 Nesta revisão de literatura, primeiramente apresentamos os processos 

envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita. Verificámos que o processo 

fonológico baseado na conversão grafema-fonema/fonema-grafema é o mais utilizado 

na fase inicial da aquisição da literacia e que as exigências cognitivas para estas 

aprendizagens podem ser consideradas comuns, passando principalmente pelas 

capacidades de atenção, retenção e recuperação. A memória também desempenha 

uma função importante no processo de retenção e recuperação.  

 Como já vimos nos parágrafos anteriores, o sono apresenta um papel 

preponderante no desempenho cognitivo das crianças mas, não sendo mutuamente 

exclusivo, é duplamente influenciado pela chamada higiene do sono e pelas rotinas 

ocupacionais. Deste modo, constatámos que os meios tecnológicos nomeadamente a 

televisão e os computadores, estão a influenciar os hábitos de sono das crianças e 
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consequentemente a comprometer o seu funcionamento diário e a aprendizagem pelo 

tipo de estimulação que fornecem. Sendo a memória um componente essencial no 

processo de aprendizagem, diversos estudos demonstraram como é comprometida 

pelos fatores acima referidos. Uma vez que as atividades de escrita e leitura 

influenciam as capacidades acima referidas, a privação de algumas horas de sono 

cruciais para a maturação cerebral das crianças, irá comprometer os processos de 

aprendizagem. Assim, verifica-se também que as brincadeiras livres parecem ser uma 

forma de colmatar esta influência negativa e de proporcionar condições para um 

melhor desenvolvimento cognitivo emocional e social da criança. 

3. Metodologia 

 

3.1. Perspetiva Global  

 Com o desenvolvimento crescente das tecnologias as crianças deparam-se com 

uma variedade de atividades e estímulos que lhes parecem mais aliciantes e que 

acabam por ocupar mais tempo livre do que a leitura ou a escrita, criando estes novos 

hábitos e interesses. Até o próprio sistema de ensino está a ser invadido por novos 

instrumentos de cariz tecnológico. Estas mudanças na sociedade provocam alterações 

no quotidiano das crianças como por exemplo, nas rotinas de sono, na ocupação dos 

tempos livres e nos hábitos de leitura. Sabendo que a leitura e a escrita requerem 

capacidades cognitivas que são influenciadas pelos fatores acima referidos, 

pretendemos explorar esta real ligação. 

 Neste domínio, a investigação contextualizada às novas lógicas sociais ainda é 

pouco explorada em Portugal. 

3.2. Objetivos da investigação 

 O presente estudo procura analisar de que forma os hábitos e interesses das 

crianças, ao nível da leitura, das rotinas de sono e das atividades de tempos livres, 

influenciam o seu desempenho ao nível da escrita, nomeadamente em crianças do 2º e 

do 4º ano de escolaridade. 

 Definem-se como objetivos específicos: 

 

i) caraterizar os níveis de desempenho das crianças do 2º e 4º ano de escolaridade em 

tarefas e testes de escrita e leitura; 
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 ii) identificar os hábitos de sono, de leitura e de atividades de tempos livres das 

crianças do 2º e 4º ano de escolaridade;  

iii) investigar a relação das variáveis anteriormente referidas com o desempenho em 

tarefas e testes de leitura e escrita.   

3.3. Contexto do estudo 

 Este estudo foi realizado num estabelecimento de ensino privado em Lisboa, 

sendo que a sua escolha foi aleatória. É de acrescentar que se trata de um 

estabelecimento de ensino que obteve uma média de 2.83 (0-5) nas provas nacionais 

de Português do 4º ano de escolaridade e que é frequentado por crianças de agregados 

familiares de nível socioeconómico médio/alto. Após a aprovação por parte da escola, 

os professores foram informados dos processos envolvidos na investigação e também 

se obteve um consentimento informado por parte dos encarregados de educação que 

acederam participar no estudo (ver anexo I). 

 Esta etapa foi facilitada pela pronta aceitação por parte dos técnicos 

responsáveis pelo estabelecimento de ensino e pela rápida cedência dos espaços para 

a aplicação das provas necessárias. Deparámo-nos, no entanto, com alguma 

dificuldade na articulação com as datas dos exames nacionais dos alunos, uma vez 

que não se pretendia interferir na dinâmica de ensino.   

3.4. Participantes 

 Neste estudo participou uma amostra de alunos do 2º e 4º ano de escolaridade 

de um estabelecimento de ensino privado de Lisboa.  

 No projeto inicial desta investigação pretendíamos uma amostra de 80 

crianças. Neste sentido, foram enviados 110 questionários com o respetivo 

consentimento informado, mas apenas 40 foram devolvidos. Assim, a amostra final 

do estudo foi composta por 40 alunos (Tabela 1), sendo 20 do 2º ano e 20 do 4º ano. 

Os 20 alunos que compõem a amostra do 2º ano, 14 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, têm idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos. Quanto aos alunos que 

constituem a amostra do 4º ano, 9 são do sexo feminino e 11 são do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 9 e 10 anos.  

 Participaram neste estudo apenas crianças de nacionalidade Portuguesa que: 

possuíssem como língua materna o português europeu; não apresentassem problemas 

auditivos e/ou visuais; não tivessem nenhum diagnóstico de dificuldades específicas 

de aprendizagem, défice de atenção, concentração ou hiperatividade; possuíssem a 
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autorização de participação no estudo devidamente assinada por um dos pais ou 

encarregado de educação e que em simultâneo tivessem devolvido o questionário 

preenchido.  

 

Tabela 1: Distribuição da amostra em função das variáveis sexo e idade 

(média/desvio-padrão). 

Nº de Participantes Idade Cronológica 

 Total Raparigas Rapazes 

Média/Desvio 

Padrão 

(Meses) 

2º Ano 20 14 6 93.4/4.07 

4º Ano 20 9 11 119.55/3.44 

 

3.5. Processo de recolha de dados  

 O processo de recolha de dados foi realizado durante o 3º período letivo (Maio 

e Junho) e desenvolvido em duas fases: inicialmente foi enviado um questionário aos 

encarregados de educação cujo objetivo era identificar os hábitos de sono, de leitura e 

de atividades de tempos livres das crianças; posteriormente foram aplicados um 

conjunto de testes e tarefas às crianças, que pretendiam caraterizar os níveis de 

desempenho das mesmas em tarefas e testes de escrita e leitura. 

3.5.1. Procedimentos  

 O procedimento de aplicação dos questionários foi indireto, na medida em que 

estes foram entregues pelos respetivos professores aos encarregados de educação e 

que foram preenchidos sem a presença do investigador. O procedimento relativo à 

realização do conjunto de tarefas e testes consistiu na aplicação direta dos mesmos às 

crianças. O investigador aplicou o conjunto de tarefas e testes no estabelecimento de 

ensino dos alunos, numa sala previamente cedida pela direção do mesmo. A aplicação 

dos instrumentos foi coletiva e repartida em quatro sessões, duas sessões para cada 

ano de escolaridade. As sessões foram devidamente enquadradas no horário das 

turmas e na disponibilidade dada pelos professores em termos da dinâmica curricular, 

de forma a evitar a perturbação da aprendizagem dos conteúdos programáticos dos 

alunos envolvidos no estudo. Procedeu-se à aplicação de seis instrumentos: Matrizes 
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Progressivas Coloridas de Raven – Versão Paralela (Simões, 1994), Teste de Idade de 

Leitura (Sucena & Castro, 2010), Ditados de Palavras e de Pseudopalavras (Morais et 

al., 2010), tarefa de Escolha Ortográfica e tarefa de Fluência Alfabética (Morais et al., 

2010). Numa primeira sessão foram aplicadas: as Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven através de um projetor; o Ditado de Pseudopalavras através de um ficheiro 

áudio; e a tarefa de Fluência Alfabética. Na segunda e última sessão foram utilizados 

também ficheiros áudio para a realização do Ditado de Palavras e da tarefa de Escolha 

Ortográfica. Os ditados foram propositadamente realizados em sessões separadas de 

forma a evitar um efeito de memória. O intervalo entre as sessões não foi igual para 

ambos os anos uma vez que foi necessário respeitar o período de preparação para os 

exames dos alunos do 4º ano.  

 Antes de cada tarefa, esta foi explicada em detalhe e, de forma a evitar 

quaisquer dúvidas quanto à sua realização, o primeiro estímulo foi sempre realizado 

em conjunto, à exceção da tarefa de Fluência Alfabética. Era também apelado ao 

silêncio e à concentração principalmente nas tarefas realizadas com o auxílio de áudio 

uma vez que uma nova reprodução não seria permitida. Ainda no decorrer da 

aplicação, contámos com o auxílio da psicóloga do colégio, de forma a conseguir 

acompanhar o trabalho de todos os participantes e garantir que todos estavam a seguir 

as indicações anteriormente fornecidas.  

3.5.2.Instrumentos 

 Foram utilizados nesta investigação sete instrumentos de recolha de dados
1
. 

Os instrumentos utilizados nesta investigação são descritos de seguida: 

 

3.5.2.1. Questionário aos Encarregados de Educação 

 O questionário (ver anexo II) contém trinta e sete questões com as respetivas 

alíneas e encontra-se dividido em oito grupos: dados relativos à criança, 

                                                        
1  As provas de Ditado de Palavras, Ditado de Pseudopalavras e de Escolha 

Ortográfica foram cedidas pela equipa de investigação do PNL (Plano Nacional de 

Leitura) “Estabelecimento de Níveis de Referência do Desenvolvimento da Leitura e 

da Escrita do 1º ao 6º ano de Escolaridade” (Morais et al., 2010) não podendo ser 

divulgadas, motivo pelo qual não se encontram em anexo.  
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caracterização do agregado familiar, aspetos da aprendizagem/ensino, hábitos de 

leitura dos Encarregados de Educação, atividades realizadas com a criança, recursos, 

atividades e hábitos de sono. Dada a inexistência de um questionário validado que 

contemplasse as dimensões acima referidas, para a construção deste instrumento 

baseámo-nos em diferentes dimensões que na revisão da literatura são referenciados 

como fatores que estabelecem uma relação com o desempenho cognitivo das crianças. 

Dentro destes fatores, destaca-se a qualidade e quantidade de sono que, de acordo 

com Dewald e colaboradores (2010), parece exercer uma influência significativa no 

desempenho escolar. As atividades realizadas pelas crianças nos seus tempos livres, 

nomeadamente o brincar e a utilização de tecnologias também parecem influenciar o 

desempenho cognitivo e a qualidade do sono como é descrito por exemplo por Owens 

(1999). Também os hábitos de leitura são importantes para a aprendizagem da 

leitura/escrita como é referido por Morais (2012).   

 

3.5.2.2. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Forma 

Paralela (Simões, 1994) 

 Este é um teste de raciocínio que permite a avaliação do potencial intelectual, 

onde o participante irá identificar qual a opção que preenche o espaço em branco da 

figura principal. Foi apresentado aos alunos uma imagem com um pedaço da mesma 

em falta. De um conjunto de pedaços de imagem, foi pedido às crianças que 

assinalassem qual o pedaço que corresponde à imagem apresentada. Com este teste 

pretendemos avaliar a capacidade imediata para observar e pensar com clareza, aferir 

o desenvolvimento intelectual, a capacidade de aprendizagem e a deficiência mental. 

De acordo com a revisão de literatura, verifica-se a existência de um vasto leque de 

instrumentos que avaliem as capacidades cognitivas das crianças. Por limitações 

temporais, não foi possível aplicar provas individualmente, pelo que optámos pelas 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven que nos possibilitou uma administração 

coletiva.  

3.5.2.3. Teste de Idade de Leitura (Sucena & Castro, 2010) 

 Este teste é constituído por 36 frases isoladas incompletas, e a tarefa da 

criança consiste em completar cada frase selecionando a palavra correta entre cinco 

apresentadas no final de cada. As crianças têm cinco minutos para completar o maior 

número de frases possível. Uma vez que a aprendizagem da leitura e da escrita se 
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influenciam, esta prova irá permitir perceber se o nível de leitura de uma dada criança 

coincide com o nível de leitura adequado para a sua idade cronológica. Dado o 

número de provas que dispomos para avaliação das capacidades de leitura, o TIL é o 

instrumento mais atual, e com uma amostra de aferição que inclui a faixa etária 

envolvida neste estudo.  

3.5.2.4. Ditado de Palavras (Morais et al., 2010) 

 Nos testes de escrita foi pedido à criança para escrevesse várias categorias de 

itens: palavras simples e complexas, regulares e irregulares na escrita. Os itens 

apresentados para escrita ao 2º e 4º ano são os mesmos. Os itens foram gravados e 

apresentados através de colunas, um de cada vez e foi pedido às crianças que 

escrevessem cada um dos itens ditados. O objetivo desta tarefa foi identificar o 

número de acertos num total de 36 palavras de forma a perceber o desempenho na 

escrita. 

3.5.2.5. Ditado de Pseudopalavras (Morais et al., 2010) 

A estrutura desta tarefa é idêntica à anterior mas com a substituição das palavras 

por 12 pseudopalavras. As pseudopalavras são sequências de letras que, mesmo 

obedecendo às regras de formação das palavras, não possuem nenhum significado na 

língua (Morais et al., 2012). As pseudopalavras utilizadas nesta prova foram 

construídas a partir das palavras simples e complexas de alta frequência da tarefa 

anterior, substituindo duas ou mais consoantes. 

3.5.2.6. Tarefa de Escolha Ortográfica (Morais et al., 2010)  

 O teste de reconhecimento de ortografia lexical que implica uma escolha entre 

diversas alternativas consiste na apresentação de 5 tipos de itens escritos para escolha 

do item correspondente a uma palavra alvo ouvida: 1) palavra correta; 2) 

pseudopalavra homófona; 3) pseudopalavra visual (com semelhança visual na 1ª 

sílaba, difere por uma letra da primeira si); 4) pseudopalavra visual (com semelhança 

visual na última sílaba - difere por uma letra da última sílaba); e 5) pseudopalavra 

ilegal em português (obtida trocando a ordem de duas letras do item correto). O 

conjunto de itens foi organizado aleatoriamente num bloco A5.  

3.5.2.7. Tarefa de Fluência Alfabética (Morais et al., 2010)  

 Neste teste pediu-se às crianças para escreverem todas as letras do alfabeto, por 

ordem, o mais rápido que conseguirem durante 20 segundos. Deixou-se a criança 
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escrever livremente em maiúsculas e minúsculas optando por uma das possibilidades. 

Dadas as limitações em termos de tempo para a aplicação de todas as provas, optámos 

por uma administração coletiva desta tarefa, cronometrando os 20 segundos referidos. 

Desta forma, nenhuma criança teria a possibilidade de terminar a escrita do alfabeto 

de forma a ser possível contabilizar não o tempo de escrita mas sim o número de 

letras escritas corretamente por segundo.  

 3.6. Processo de análise de dados 

 Na etapa de análise de dados, todas as provas aplicadas foram cotadas e as 

respostas aos questionários foram devidamente codificadas. A seguir foi realizada 

uma análise estatística recorrendo à utilização do software SPSS (Statistical Package 

for the Social Science). Para caraterizar os dados da amostra, foi utilizada a estatística 

descritiva. De forma a verificar a evolução do desempenho das crianças do 2º para o 

4º ano de escolaridade recorremos à comparação das médias dos resultados nas provas 

através do Teste-t para amostras independentes. Procedemos ainda à análise fatorial 

para uma posterior composição de índices e grupos. Assim, obtivemos os seguintes 

índices: Motivação/estimulação para a leitura, hábitos de leitura extra-escolares, 

hábitos de sono, perturbação do sono, utilização de atividades tecnológicas e 

utilização de atividades não tecnológicas.   

 Por fim, para comparar os desempenhos nas diversas tarefas de leitura/escrita 

dos dois grupos, acima do percentil 50 e abaixo do percentil 50, para cada índice , 

recorreu-se ao teste Anova multivariada.  

4. Resultados 

4.1. Caraterização da amostra  

 Como já foi referido anteriormente, este estudo contou com a participação de 

40 crianças do 1º ciclo do ensino básico. Em relação às crianças, quase a totalidade 

dos participantes (98%) frequentou o ensino pré-escolar e ao iniciar o 1º ciclo, 33% 

conhecia muitas letras do alfabeto e 43% conhecia todas as letras. A aplicação das 

Matrizes Progressivas de Raven mostrou que todas as crianças da amostra tinham um 

nível intelectual acima da média como se verifica na tabela 2. De acordo com as 

normas existentes, crianças com 6 anos apresentam uma média de 19.2 para os 7 anos, 

os valores médios são 20.6 e os valores do percentil 50 para estas idades são de 18 e 
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21. Os valores médios para crianças com 7 anos e meio e 8 anos de idade são de 23.4 

e 23.6, respetivamente . Os percentis para estas idades são de 23 e 24 (Simões, 1994) 

 

Tabela 2: Resultados na prova de Matrizes Progressivas de Raven por ano 

 

  Para responder ao questionário contámos com a colaboração dos encarregados 

de educação das crianças. A análise das suas respostas permitiu verificar que 58% dos 

pais eram licenciados, e 80% das mães se encontravam na mesma condição. 

Relativamente ao número de irmãos, 60% têm apenas um irmão e a mesma 

percentagem é o filho mais novo.  

  

 Relativamente aos hábitos de leitura de quem respondeu ao questionário 

(Encarregados de Educação), numa escala de 0 a 3, onde o 0 corresponde a “Nunca” e 

o 3 corresponde a “Muito” e “Frequentemente”, podemos concluir que os resultados 

apresentados encontram-se maioritariamente entre o “Bastante”/”Às vezes” e o 

“Muito”/”Frequentemente”, à exceção do uso de tecnologias antes de dormir que 

apresenta uma média mais baixa. Os encarregados de educação que responderam a 

este questionário demonstram, em termos médios, gosto pela leitura e identificam-na 

como uma atividade importante, não recorrendo fortemente ao uso de tecnologias, 

nomeadamente antes de adormecer. 

 

Tabela 3: Hábitos de leitura de quem responde 

Questão Média das Respostas Apresentadas (0-3) 

Gosta de Ler? 2.17 

Em sua casa, ler é uma atividade 

importante? 
2.02 

Quando lê, fá-lo por prazer? 2.80 

Antes de dormir, com que frequência 

costuma: 
 

- Ver televisão 2.23 

- Ler algo 2.10 

- Usar o computador ou Tablet 1.87 

Matrizes Progressivas de Raven 

 M DP P50 

2º Ano 33.30 2.68 34.00 

4º Ano 34.30 1.55 35.00 
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4.2. Provas de leitura e escrita: Comparação das médias (Teste-T Student) de 

amostras independentes do 2º e do 4º ano de escolaridade 

 
Para testar a diferença entre os desempenhos nos dois anos de escolaridade 

estudados, recorremos ao Teste-t. Verificou-se um nível de significância inferior a 

0.05 em todas as provas, rejeitando-se a hipótese de igualdade das médias entre os 

anos. Assim, observa-se uma diferença estatisticamente significativa entre os 

resultados nas provas realizadas (valor-p<0.05), refletindo uma evolução do  2º ano 

para o 4º ano em todas as tarefas. Os resultados obtidos em cada prova, por ano de 

escolaridade, são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Percentagem média de respostas corretas, desvio padrão e valor-p para cada 

prova. 

 
2º Ano 4º Ano  Teste-T 

M DP M DP T Valor-p 

TIL 60% 14.7 83% 12.9 -4,907 ,000 

Ditado de Palavras 84% 0.09 89% 0.09 -2,090 ,000 

Ditado de Pseudo 

Palavras 
36% 0.15 51% 0.18 -2,871 ,007 

Escolha Ortográfica 80% 0.08 89% 0.09 36 ,003 

Fluência Alfabética 

(nº de letras por 

segundo) 

0.76 0.12 0.94 0.20  -3.07 ,004 

 

4.3. Hábitos de leitura, de sono e de atividade de tempos livres: Análise 

fatorial 

 A análise fatorial permitiu extrair os fatores associados aos hábitos de leitura, 

de sono e atividade de tempos livres. 

Na Tabela 5 apresentamos os fatores extraídos no que concerne aos hábitos de 

leitura. Como podemos observar pelos resultados, a análise fatorial das 14 questões 

relativas a hábitos de leitura das crianças, permitiu através das comunalidades (cujo 

valor de extração foram inferiores a 0.5) a composição de dois fatores. Restando 

assim 10 questões com valor de extração superiores a 0.5. O primeiro fator explica 

25.59% da variância total e o segundo fator explica 17.99%, apresentado um valor de 
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Eigenvalue de 3.68 para o primeiro fator e 2.52 para o segundo. Os fatores foram 

definidos como Índice de Motivação/Estimulação para a leitura (1) e Índice de 

Atividades de Leitura Extra Escolares (2). 

 

Tabela 5: Fatores extraídos pelo método de Análise de Componentes Principais 

assinalados a Bold. 

 Componentes 

Fator 1 Fator 2 

Hábitos de Leitura   

14) Acha a leitura uma atividade importante na educação 

de uma criança? 
-,175 ,330 

15) Costuma ler histórias ao seu educando? -,037 ,715 

16) O seu educando costuma ler histórias/livros? -,113 ,575 

17) O seu educando costuma perguntar o nome das 

letras? 
,694 ,155 

18) O seu educando costuma perguntar como se lêem 

algumas palavras? 
,762 ,118 

19) O seu educando costuma perguntar como se escrevem 

algumas palavras? 
,699 ,078 

20) Alguém ensina/ensinou o seu educando a ler? ,782 -,218 

21) Alguém ensina/ensinou o seu educando a escrever? ,771 -,214 

22) O seu educando costuma fazer/usar jogos de palavras ,358 ,285 

3) Com que frequência costuma o que se segue com o seu 

educando? 
  

23.a) Ouvi-lo ler ,088 ,377 

23.b) Acompanhá-lo na escrita de textos ,445 ,281 

23.c) Falar com ele sobre o que está a ler ou leu ,249 ,740 

23.d) Conversar com ele sobre livros recomendados pela 

escola 
,309 ,635 

23.e) Acompanhá-lo a uma biblioteca ou livraria ,094 ,677 

 

 

A análise fatorial das 10 questões relativas a atividades de ocupação de 

tempos livres permitiu observar, através das comunalidades (cujo valor de extração 
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foram inferiores a 0.5), a composição de dois fatores. Restando assim 8 questões com 

valor de extração superiores a 0.5. O primeiro fator explica 34.88% da variância total 

e o segundo fator explica 22.26%, apresentado um valor de Eigenvalue de 3.13 para o 

primeiro fator e 2.00 para o segundo. Os fatores foram definidos como Índice de 

Atividades Não Tecnológicas (1) e Índice de Atividades Tecnológicas (2). 

 

Tabela 6: Fatores extraídos pelo método de Análise de Componentes Principais 

assinalados a Bold. 

 Componentes 

Fator 1 Fator2 

Atividades de Tempos Livres   

29) Nos dias úteis o seu educando:   

29.a) Usa os seus brinquedos ,834 -,128 

29.b) Faz atividades ao ar livre ,941 ,669 

29.c) Usa tecnologias para passar o tempo ,025 ,888 

29.d) Vê Televisão -,796 ,838 

30) Aos fins-de-semana/feriados o seu educando:   

30.c) Usa os seus brinquedos ,853 ,675 

30.a) Faz atividades ao ar livre ,806 -,473 

30.d) Usa tecnologias para passar o tempo -,875 ,922 

30.b) Vê Televisão ,532 ,691 

 

 

Com a análise fatorial das 18 questões relativas a hábitos de sono, observou-se 

através das comunalidades (cujo valor de extração foram inferiores a 0.5) a 

composição de dois fatores. Restando assim 12 questões com valor de extração 

superiores a 0.5. O primeiro fator explica 21.32% da variância total e o segundo fator 

explica 18.47%, apresentado um valor de Eigenvalue de 4.27 para o primeiro fator e 

3.69 para o segundo. Os fatores foram definidos como Índice de Hábitos de Sono (1) 

e Índice de Perturbação do Sono (2) 
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Tabela 7: Fatores extraídos pelo método de Análise de Componentes Principais 

assinalados a Bold. 

 Componentes 

Fator 1 Fator2 

Hábitos de Sono   

33) Na hora de deitar o seu educando:   

33a_tr) Vai dormir sempre à mesma hora ,491 ,479 

33.b) Adormece sozinho na própria cama -,593 -,097 

33.c_tr) Precisa de um brinquedo ou algum objeto especial 

para adormecer 
-,508 ,687 

33.d) Vê televisão no quarto antes de adormecer ,031 ,382 

33.e) Tem medo de ter a luz apagada ,527 ,186 

33.f) Resiste em ir para a cama ,499 ,333 

33.g) Dorme com luz de presença ou outro objeto luminoso ,556 ,157 

34) Durante a noite, o seu educando:   

34.a) Dorme pelo menos 8 horas ,197 -,093 

34.b) Acorda mais do que uma vez ,130 ,384 

34.c) Vai para a cama dos pais -,026 ,737 

35) De manhã ao acordar, o seu educando:   

35.a) Acorda sozinho -,803 -,168 

35.b) Acorda mais cedo que o necessário -,737 ,178 

35.c) Resiste em acordar ,432 -,001 

36) Durante o dia, o seu educando:   

36.a) Parece cansado   ,170 ,174 

36.b) Parece sonolento 188 , ,545 

36.c) Adormece durante as atividades diárias (p.e. nas 

aulas) 
,431 ,045 

36.d) Fica sonolento quando vê televisão -,233 ,737 

36.e)  Adormece no sofá 
-,132 ,674 
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4.4. Indíces: Estatística descritiva  

Após a extração dos fatores, foram criados índices de acordo com os mesmos. Os 

dados da análise estatística descritiva dos índices permitem-nos verificar que o índice 

de Atividades de Leitura Extra Escolares é o que apresenta uma média mais elevada 

para o 2º (M=2.51) e 4º ano (M=2.34). 

 

Tabela 8: Estatística descritiva dos índices (média, desvio-padrão e percentil 50)  

 Índices 

 Motivação/Estimulação para a 

leitura (0-3) 

Atividades de Leitura Extra 

Escolares (0-3) 

 M DP P50 M DP P50 

2º Ano 2.17 0.65 1.60 2.51 0.42 2.40 

4º Ano 1.76 0.59 1.60 2.34 0.45 2.20 

 

 Índices 

 
Hábitos de Sono 

(0-3) 

Perturbação do 

Sono (0-3) 

Atividades Não 

Tecnológicas (0-

3) 

Atividades 

Tecnológicas (0-

3) 

 M DP P50 M DP P50 M DP P50 M DP P50 

2º 

Ano 
0.96 0.49 1.14 0.97 0.66 1.00 1.42 0.51 1.50 1.51 0.70 1.50 

4º 

Ano 
1.22 0.49 0.91 1.36 0.50 1.28 1.37 0.53 1.00 1.19 0.50 1.50 

 

4.5. Comparação, para cada ano de escolaridade e para cada índice, dos 

resultados médios nas diferentes provas dos dois grupos constituídos a 

partir do percentil 50: ANOVA Multivariada 

 

 Para cada índice e para cada ano de escolaridade – 2º e 4º ano – foram 

constituídos dois grupos com base no valor do percentil 50 (ver Tabela 8). O grupo 1 

corresponde a participantes que se encontram acima do percentil 50 e o grupo 2, aos 

que se encontram abaixo do mesmo. Assim, para o índice de motivação/estimulação 

para a leitura e escrita, os sujeitos acima do percentil 50 são aqueles que apresentam 
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um maior nível de motivação e estimulação para estas atividades. No índice de 

atividades de leitura extra-escolares, as crianças que se encontram acima do percentil 

50 são aquelas que se dedicam mais a atividades de leitura como lazer. No índice de 

atividades tecnológicas e não tecnológicas, os participantes que se situam acima do 

percentil 50 são aqueles que fazem mais uso de atividades tecnológicas, e os que dão 

maior preferência às brincadeiras com brinquedos, respetivamente. Por fim, as 

crianças acima do percentil 50 no índice de hábitos de sono são aquelas que 

apresentam mais hábitos (por exemplo: ir deitar sempre a mesma hora, dormir com 

uma luz). No índice de perturbação do sono verifica-se o contrário, isto é, crianças 

com mais perturbações do sono (por exemplo: dormir na cama dos pais, andar 

sonolento), encontram-se acima do percentil 50. Dada a pouca variabilidade da 

amostra, não foi possível realizar a divisão em dois grupos, acima explicitada, no 

índice de atividades tecnológicas e no índice de atividades não tecnológicas, pelo que 

não foram considerados na análise multivariada apresentada de seguida. 

 

Índice de motivação/estimulação para a leitura e escrita  

 Através da análise de Anova multivariada, no que se reporta ao 2º ano de 

escolaridade, não se verificam diferenças significativas (p>0.10) entre os resultados 

dos dois grupos nas provas realizadas. Constata-se uma exceção para a prova de TIL  

[Z(1-18)=5.05, p<.05], onde se verifica que o grupo com um maior nível de 

motivação e estimulação para as atividades de leitura/escrita obtém um desempenho 

superior. 

 

Índice de atividades de leitura extra-escolares 

 Relativamente aos alunos do 2º ano e de forma semelhante ao índice anterior, 

não são observadas diferenças significativas (p>0.10) entre os desempenhos dos dois 

grupos nas diversas provas, excetuando o TIL para o qual se verifica uma diferença 

marginalmente significativa [Z(1-19)=3.89, p=0.064] no sentido de uma 

superioridade para o grupo de crianças que se dedicam mais a atividades de leitura 

como lazer.  

 

Índice de Hábitos de sono 

 A Análise de Anova multivariada sobre os desempenhos dos dois grupos de 

alunos do 2º ano, constituídos com base no valor do percentil 50, apenas apresenta 
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uma diferença significativa [Z(1-18)=4.42, p=.05] para a prova de fluência alfabética. 

Este dado atesta uma superioridade em fluência alfabética para o grupo que apresenta 

mais hábitos de sono e se encontra acima do percentil 50.  

 

Índice de perturbação do sono 

 Para este índice, os alunos dos dois grupos do 2º ano apresentam diferenças 

significativas unicamente nas provas de fluência alfabética e de escolha ortográfica 

[Z(1-17)=17.51, p=0.001 e Z(1-17)=4.68, p<.05, respetivamente]. As diferenças 

indicam um desempenho superior para o grupo que apresenta maior perturbação do 

sono e se encontra acima do percentil 50 no índice em questão.  

 

 Relativamente aos resultados verificados no 4º ano de escolaridade, as análises 

de Anova Multivariada realizadas para os diversos índices considerados não 

revelaram nenhuma diferença significativa entre os desempenhos dos grupos 

constituídos com base no valor do percentil 50 (p>0.10, em todos os casos). 

5. Discussão dos resultados e conclusão 

 

 Na sociedade atual, ler é um bem essencial e indispensável a muitas tarefas do 

nosso quotidiano. Sabe-se também que, a prevalência de dificuldade na aquisição da 

leitura varia entre 15% e 20% (Carvalho, 2011). Desta forma, torna-se crucial 

perceber de forma mais aprofundada qual a influência que alguns fatores como os 

hábitos de leitura, as atividades ocupacionais, e o sono têm sobre esta aprendizagem. 

 Em primeiro lugar, os resultados obtidos nesta investigação permitiram-nos 

confirmar a tendência para uma evolução no desempenho de tarefas de leitura e de 

escrita do 2º para o 4º ano de escolaridade. Com efeito, verificámos uma melhoria no 

desempenho de 23% no TIL, 5% no Ditado de Palavras, 15% no Ditado de 

Pseudopalavras e 9% em Escolha Ortográfica. Valores de evolução semelhantes 

foram descritos numa investigação não publicada, no âmbito do estudo do PNL 

“Estabelecimento de Níveis de Referência do Desenvolvimento da Leitura e da 

Escrita do 1º ao 6º ano de Escolaridade” (Morais et al., 2010).   

No que diz respeito à influência dos hábitos de leitura na aprendizagem da 

leitura/escrita, os resultados indicaram, nas crianças do 2º ano, uma diferença 

significativa entre os resultados no TIL dos dois grupos constituídos em relação aos 
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índices de motivação/estimulação para a leitura e de atividades de leitura extra-

escolares. Isto é, as crianças mais motivadas e estimuladas para a leitura, fazendo 

jogos de palavras em casa, por exemplo, bem como crianças que se dedicam a esta 

atividade por lazer fora das atividades escolares, como ouvir histórias contadas pelos 

encarregados de educação, ou ir a bibliotecas, apresentam um melhor desempenho 

numa prova de idade de leitura. Podemos então verificar que estes dados corroboram 

as ideias apresentadas por Sénéchal e colaboradores (1998, citado por Sénechal & 

LeFevre, 2002 e por Carroll, 2013) quando mencionam nos seus estudos que a leitura 

de histórias se encontra relacionada com uma aquisição mais precoce da literacia. 

Estas conclusões vão ainda ao encontro do que é descrito por Temple e Snow (2003) 

quando referem que crianças que beneficiam da leitura partilhada aprendem a ler com 

mais facilidade. Da mesma maneira, as crianças que beneficiam de atividades de 

leitura fora do tempo escolar também desenvolvem uma leitura mais autónoma, 

aumentando assim a sua motivação para esta atividade, fazendo com que haja um 

melhor desenvolvimento do vocabulário (Morais et al., 2012; Ninio, 1980).  

Estes efeitos positivos de uma maior estimulação/motivação e atividade de atividades 

de leitura extra-escolares no desenvolvimento da leitura verificaram-se em crianças 

do 2º ano de escolaridade mas não se verificaram nas crianças do 4º ano. Esta 

diferença leva-nos a considerar a ideia de que o efeito das atividades de leitura em 

casa (fora das atividades escolares) poderá ser mais relevante nas fases iniciais da 

aquisição da literacia.  

 

 Como já foi referido anteriormente, o sono desempenha um papel crucial na 

memória e consequentemente na aprendizagem das crianças (Carskadon, 1990, citado 

por Curcio et al., 2006; Curcio et al., 2006; Fallone et al., 2000; Kurdziel et al., 2013;; 

Wolfson & Carskadon, 2003). No entanto, os resultados obtidos pelas crianças do 2º 

ano mostraram não haver, de um modo geral, diferenças nos desempenhos nas 

diversas provas que avaliam a leitura /escrita entre os grupos que se diferenciam em 

função dos índices de hábitos e de perturbações de sono. Com efeito, em relação aos 

hábitos de sono, foi apenas na tarefa de Fluência Alfabética que se verificou um efeito 

benéfico destes hábitos. Isto é, crianças com hábitos de sono mais assertivos?, como 

por exemplo, ir dormir sempre à mesma hora, dormir sozinho na própria cama ou 

acordar sozinho, conseguiram um maior número de letras escritas por segundo. No 

que diz respeito ao índice de perturbação do sono, foi apenas em duas tarefas – 
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Fluência Alfabética e Escolha Ortográfica – que se verificou um efeito deste índice. 

No entanto, o efeito encontrado não foi no sentido esperado. Assim, foram as crianças 

com um maior índice nos comportamentos que possam indicar alguma perturbação do 

sono como dormir com os pais, precisar de um objeto especial para adormecer e 

adormecer no sofá, que escreveram mais letras por segundo e tiveram uma maior 

percentagem de acertos na tarefa de Escolha Ortográfica. Deste modo, parte dos 

resultados deste estudo estão em contradição com os dados do estudo apresentado por 

Kelly (2013), onde a autora refere a importância de ter horários de deitar regulares 

para o desempenho cognitivo das crianças, principalmente ao nível da matemática e 

da leitura. Ao contrário de estudo de Kelly (2013) que usou uma amostra de 11178 

crianças, a nossa investigação contou apenas com a participação de 40 participantes, 

podendo este fator ser considerado explicativo e limitativo da interpretação dos 

resultados encontrados.   

 Em conclusão, foi apenas ao nível do 2º ano de escolaridade que, em relação a 

alguns dos índices considerados, se verificaram efeitos da sua influência sobre a 

aquisição de competências de leitura/escrita. Assim, os efeitos mais significativos e 

consistentes atestaram a importância da estimulação/motivação para a leitura e das 

atividades de leitura extra-escolares enquanto elementos facilitadores do 

desenvolvimento da aquisição da literacia na sua fase inicial. Os hábitos de sono 

também parecem contribuir para melhores desempenhos em tarefas de escrita. No 

entanto, contrariamente ao esperado, determinados comportamentos como dormir 

com os pais, precisar de um objeto especial para adormecer e adormecer no sofá que 

poderiam indicar alguma perturbação de sono, não parecem produzir um efeito 

negativo sobre os desempenhos nas provas e testes de leitura/escrita que foram 

utilizadas.   

Por fim, o reduzido número de elementos da amostra que levou a uma baixa 

variabilidade da mesma, poderá ter contribuído para tais resultados e foi, pelo mesmo 

motivo, que não nos foi possível analisar eventuais diferenças e efeitos ao nível das 

atividades ocupacionais tecnológicas e não tecnológicas. 

6. Limitações e recomendações para estudos futuros 

 
 Em primeiro lugar, é importante referir a crescente dificuldade em realizar 

estudos nas escolas públicas portuguesas devido aos constrangimentos em termos de 
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autorizações superiores. Deste modo, recorremos a um estabelecimento de ensino 

privado, o que não nos permitiu constituir uma amostra que seja representativa da 

variabilidade das crianças do nosso país. Ainda nesse sentido, as crianças que 

participaram neste estudo pertenciam, praticamente na sua totalidade, a famílias 

funcionais, com pais com estudos superiores, com acesso a bastantes recursos em 

termos materiais. Consequentemente, serão certamente crianças muito estimuladas 

intelectualmente.  

  A segunda limitação refere-se à dimensão da amostra. No plano inicial de 

investigação, foi solicitada a participação de 80 crianças, tendo sido enviados 110 

questionários dos quais apenas 40 foram devolvidos. Contámos, assim, apenas com a 

participação de 40 crianças, o que para além de não tornar possível uma divisão por 

género, impôs limites nas análises estatísticas. Este é outro fator que parece ter 

contribuído para a baixa representatividade da amostra, dificultando assim divisão dos 

grupos de forma a obter resultados. 

 Esta investigação constitui um estudo exploratório, pelo que não se pretendia a 

validação do questionário construído por nós. Ainda assim, a utilização de um 

questionário não validado, ancorado ao que foi referido nos parágrafos anteriores, 

pode ter contribuído para a ausência de resultados significativos em algumas das 

variáveis em estudo e também para a existência de alguns resultados contrários aos de 

estudos realizados por outros autores. Estes resultados discordantes podem também 

dever-se a alguma falta de especificidade em determinadas questões colocadas no 

inquérito. No que diz respeito às tecnologias, por exemplo, deveriam ter sido 

colocadas questões mais específicas do que aquelas que consideram apenas o tempo 

de utilização das mesmas. Do mesmo modo, nos hábitos de sono, dado que é algo que 

as crianças fazem todos os dias inevitavelmente, a escala poderia ter sido 

operacionalizada da seguinte forma: Nunca, 1-2 Vezes por semana, 3-4 Vezes por 

semana, Sempre (Todos os dias).  

 Por fim, as condições de aplicações das provas não foram as ideais na medida 

em a aplicação coletiva com grupos de 20 crianças dificultou a aplicação de algumas 

tarefas, tornando-as pouco precisas em termos de audição das palavras por parte dos 

participantes. Por exemplo, aquando da aplicação do ditado de pseudopalavras, sendo 

desconhecidas estas “palavras”, elas despoletaram bastante a curiosidade das crianças, 

comprometendo a sua atenção na tarefa referida. Assim, em estudos futuros deverá 

privilegiar-se uma aplicação individual das tarefas.   



 
 

36 
 

 Em estudos posteriores, seria interessante aprofundar a questão da influência 

da utilização das tecnologias. Isto é, para além de estudar o tempo de utilização diária 

seria desejável averiguar o impacto que o propósito da utilização das novas 

tecnologias tem nas aprendizagens das crianças, considerando a diferenciação entre 

diferentes tipos de tecnologias.  
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Anexo I 

Carta de Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Exmo. Sr. Diretor do Colégio  

Exmos. Pais e Encarregados de Educação 

 

 Vimos por este meio, solicitar a vossa colaboração na investigação a decorrer 

no âmbito de um projeto de monografia do Mestrado Integrado em Psicologia da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

 

 É nosso objetivo, com a presente investigação, estudar os processos 

envolvidos na aquisição das capacidades de escrita e do conhecimento ortográfico, no 

Português Europeu, e fatores que lhes possam estar associados, como por exemplo 

hábitos de leitura, ocupação de tempos livres, e rotinas de sono, em crianças do 2º e 4º 

ano. 

 Para levar a cabo estes objetivos, contamos com a participação de 80 crianças 

(40 do 2º ano e 40do 4º ano), sendo que a amostra será distribuída por género. Deste 

modo serão propostas 4 tarefas de escrita (uma tarefa de fluência alfabética, um 

ditado de palavras, um ditado de pseudo-palavras e uma tarefa de conhecimento 

ortográfico) e um teste de inteligência não verbal (Matrizes Progressivas de Raven). 

Pretende- se também aplicar um questionário aos encarregados de educação de cada 

criança. As sessões de realização das tarefas serão enquadradas no horário de turma 

(após combinação prévia com o professor) de modo a que não seja perturbada a 

aprendizagem dos conteúdos programáticos. Estima-se que cada tarefa referida 

anteriormente tenha a duração de 5 a 10 minutos, à exceção das Matrizes Progressivas 

de Raven, cuja duração prevista é de 25 a 30 minutos. Acrescenta-se ainda que todas 

as tarefas serão de aplicação colectiva (turma a turma) excepto a de fluência alfabética 

que será feita de modo individual. Acrescenta-se ainda que a participação neste estudo 

é voluntária, podendo os participantes desistir a qualquer momento, sem que essa 

decisão se reflita em qualquer prejuízo para a criança. 

  

 No que se refere à calendarização da investigação, e de modo a não interferir 

com os exames dos alunos do 4º ano, sugere-se que as tarefas experimentais tenham 

lugar no início do 2º período lectivo. 

 A investigação supracitada obedece aos critérios estabelecidos pela Comissão 

de Deontologia do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade 



 
 

 
 

de Lisboa. De acordo com o regulamento desta comissão, os dados pessoais 

recolhidos serão apenas os estritamente necessários à realização da investigação e 

serão mantidos confidenciais. A informação que identifica os participantes é mantida 

apenas enquanto necessária, tornando-se o mais rapidamente possível em dados 

anónimos. Assim, e para efeitos de tratamento de dados, será atribuído um nº a cada 

participante com as seguintes características: nº do ano a que pertence (2º ou 4º), nº da 

turma (1 ou 2) e nº do aluno (a atribuir pelo experimentador). 

  

  Caso autorize a participação do seu educando, agradecemos o preenchimento 

do destacável e a sua entrega ao professor. 

 

 Agradecemos, desde já, a atenção e a disponibilidade dispensadas, certas do 

vosso interesse. 

 

Lisboa, Janeiro de 2014 

Com os melhores cumprimentos, 

 

__________________________________ 

Investigadora Proponente 

(Aluna) 

Supervisoras 

 

_________________________________ 

(Professora Doutora Arlette Verhaeghe) 

 

 

__________________________________ 

(Professora Doutora Sandra Fernandes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Consentimento informado 

Eu, ___________________________________________, pai/mãe/ encarregado de 

educação do/a________________________________________ tendo conhecimento 

da possibilidade de desistência em qualquer momento, autorizo a participação do meu 

educando no estudo do qual fui informado (a), permitindo que os dados obtidos sejam 

utilizados na investigação referida. 

 

Lisboa, _________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

Caso tenha interesse em receber informação sumariada acerca dos resultados da 

presente investigação em sessão de esclarecimento colectivo a realizar em data a 

definir na escola, assinale aqui: __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Inquérito ao Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

TIL – Teste de Idade de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


