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RESUMO 

 

Em Portugal, existe um elevado número de crianças com dificuldades na leitura 

habitualmente sinalizadas sobretudo ao nível da descodificação leitora, sendo necessário 

fomentar a fluência de leitura das crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Com base no modelo Resposta à Intervenção (Response to Intervention, RTI), o 

presente estudo consistiu na concepção, implementação e avaliação do programa de 

promoção da fluência de leitura oral, “Ler contigo, Ler melhor”, apresentando como 

objectivos analisar o impacto deste programa na fluência de leitura em alunos do 2.º ano e 

verificar a eficácia e eficiência do mesmo. 

 Realizou-se um estudo quasi-experimental em que participaram 32 alunos do 2.º 

ano do 1.º Ciclo, de uma escola privada do centro de Lisboa, dos quais 14 receberam o 

programa de intervenção em estudo. Avaliou-se a fluência de leitura oral, velocidade e 

precisão leitora de todos os participantes através de procedimentos de avaliação com base 

no currículo. 

 Os resultados indicam que todos os participantes melhoraram a fluência de leitura, 

sendo a evolução do grupo experimental estatisticamente significativa. Não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos (experimental e comparação) após 

a intervenção, o que sugere que outros factores além do programa terão estimulado a 

leitura de todos os alunos. Contudo, análises complementares (qualitativa e intra-

individual) sugerem que o programa produziu diversos efeitos nas competências leitoras e 

sócio-emocionais dos alunos participantes, com impacto na envolvência (restantes alunos 

e professores) Referem-se também implicações para a prática psicopedagógica e 

contributos para a investigação nacional. 

Palavras-chave: Fluência da leitura oral; Ensino Básico; Resposta à Intervenção; 

Programa de Intervenção; Tutoria de pares. 
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ABSTRACT 

 

There is in Portugal a high number of children with reading difficulties, usually 

marked at the decoding level. Thus, it becomes essential to promote the reading fluency of 

1st cycle of basic education children. 

Based on the Response to Intervention model (RTI), the present study comprised 

the design, implementation and evaluation of a program to promote oral reading fluency, 

entitled "Read with you, Read better," featuring aims to analyze its impact in reading 

fluency of 2nd grade students as well to verify its effectiveness and efficiency. 

A quasi-experimental study was conducted, involving 32 2nd grade students (1st education 

cycle), from a private school located in the center of Lisbon, of which 14 received the 

intervention program under study. The oral reading fluency was evaluated, as well as the 

speed and the lector accuracy of all participants through assessment procedures based on 

the curriculum. 

Results indicate that all participants improved their reading fluency, and the 

evolution of the experimental group was statistically significant. There were no 

statistically significant differences between groups (experimental and comparison) after 

the intervention, suggesting that other factors besides the program might have stimulated 

the students reading. However, additional analysis (qualitative and intra-individual) 

suggests that the program has produced several effects on lector skills and socio-

emotional needs of the students participating, with impact on the involvement (remaining 

students and teachers). Practice implications and contributions to psycho-pedagogical 

national research are referred. 

 

Key-words: Oral reading fluency; Basic Education; Response to Intervention; Intervention 

Program; Peer  Tutoring. 
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INTRODUÇÃO 

   

É indiscutível a importância da leitura para o sucesso escolar e pessoal, sendo a 

competência escolar mais importante, no sentido em que representa a base de todas as 

aprendizagens escolares (Cruz, 2007). Esta competência desenvolve-se sobretudo durante 

o Ensino Primário em que são desenvolvidos os seus componentes essenciais, como a 

fluência de leitura, que representa a principal competência a desenvolver nos primeiros 

três anos de instrução da leitura (Kim, Petscher, Schatschneider, & Foorman, 2010). 

Todavia, em contexto nacional esta competência não tem sido enfatizada na 

instrução da leitura, havendo um elevado número de alunos que termina o 1.º Ciclo sem 

dominar os processos de descodificação leitora (Ribeiro & Ribeiro, 2010). Deste modo, 

reconhece-se a necessidade de intervir precocemente no domínio da fluência de leitura, 

preferencialmente até ao 3.º ano, uma vez que o sucesso da intervenção é superior ao nível 

do 2.º ano (Ribeiro & Ribeiro, 2010) e as intervenções precoces permitem prevenir 

dificuldades de aprendizagem (VanDerHeyden, 2010).  

Neste sentido, no âmbito do presente estudo desenvolveu-se com, base no modelo 

RTI, um programa de intervenção de cariz preventivo para fomentar a fluência de leitura 

oral, sendo os objectivos deste estudo analisar o impacto desse programa na fluência de 

leitura em alunos do 2.º ano, bem como verificar a eficácia e eficiência do mesmo. 

Quanto à organização, este estudo está dividido em quatro capítulos: no primeiro, 

apresenta-se o enquadramento teórico abordando os conceitos teóricos e empíricos que 

estão na base do estudo, assim como as questões e as hipóteses da investigação. No 

segundo, descreve-se a metodologia e aos procedimentos usados. No terceiro, expõe-se os 

resultados obtidos no estudo que englobam os dados provenientes da avaliação da 

fluência de leitura, da implementação e da avaliação do programa. No último capítulo 

discutem-se esses resultados e as limitações do estudo, bem como, apresentam-se as 

implicações para a prática psicopedagógica e sugestões para estudos posteriores, 

sugerindo-se também melhorias para o programa em estudo. 
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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
1.1. Fluência de leitura oral: um componente essencial da leitura 

A leitura consiste numa actividade complexa e multifacetada que engloba duas 

grandes componentes: a descodificação e a compreensão. Ambas actuam paralela e 

interactivamente em diferentes níveis de processamento, sendo que a primeira 

corresponde ao nível inferior da leitura e a segunda ao nível superior (Cruz, 2007).  

A leitura visa permitir compreender o texto e aprender a partir dele, pelo que a 

compreensão representa o último e principal objectivo da leitura (Cruz, 2009). O alcance 

da compreensão depende da descodificação, uma vez que encontra-se num nível de 

processamento superior dependente dos níveis inferiores, sendo resultado da interacção 

de um conjunto de processos e capacidades, nomeadamente a descodificação precisa, 

fluência na descodificação, acesso ao significado do vocabulário e aos conhecimentos 

associados ao conteúdo e o envolvimento activo com o texto (Cruz, 2007, 2009).  

Deste modo, a leitura bem-sucedida requer a execução concomitante dos dois 

processos complexos, anteriormente referidos, no entanto, segundo a teoria da 

Automaticidade, a mente humana tem uma capacidade limitada para desempenhar tarefas 

complexas (Samuels, 2006). Então, como é que as pessoas se tornam altamente 

competentes na leitura? 

De acordo com a Teoria da Automaticidade, desenvolvida por Laberge e Samuels 

em 1974, para realizar simultaneamente duas tarefas complexas é necessário diminuir o 

esforço mental associado a uma para possibilitar a execução da outra. Para isso, há que 

haver a prática contínua ao longo do tempo da tarefa, já que esta permite diminuir 

progressivamente o esforço mental até à automaticidade. Assim, na leitura os indivíduos 

têm de despender recursos cognitivos para a descodificação e para a compreensão, no 

entanto, dado estes serem limitados, quanto mais atenção despender na descodificação 

menos atenção disponível tem para a compreensão. Para um leitor principiante a tarefa de 

descodificação é tão árdua que os seus recursos cognitivos estão totalmente dedicados ao 
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processo de identificação das palavras, não sobrando atenção para a tarefa de 

compreensão. Pelo contrário, um bom leitor realiza a tarefa de descodificação 

automaticamente, tendo os seus recursos cognitivos disponíveis para construir 

significado, daí conseguir simultaneamente descodificar e compreender o texto (Samuels, 

2006). Portanto, para assegurar que o leitor tem atenção disponível para compreender o 

texto é necessário que a descodificação seja um processo automático (Chard, Pikulski, & 

McDonagh, 2006; Cruz, 2007; Kuhn & Stahl, 2003; Samuels, 2006).  

Em suma, a automaticidade na descodificação do texto é essencial para a 

compreensão do mesmo, pois permite que os leitores se foquem na construção de 

significado ao invés da descodificação das palavras do texto (Chard et al., 2006; Cruz, 

2007; Kuhn & Stahl, 2003; Musti-Rao, Hawkins, & Barkley, 2009). É de salientar que 

embora seja uma condição crucial para a compreensão, não é suficiente para a garantir 

(Cruz, 2007), daí que alguns leitores fluentes na descodificação não construam significado 

do texto (Rasinski, 2004a; Valência et al., 2010). Devido à importância da descodificação e 

da automaticidade desta tarefa, vários investigadores preconizam que a descodificação é 

tão importante quanto a compreensão para se alcançar uma leitura bem-sucedida (Cruz, 

2007), sendo que o bom funcionamento da descodificação é ilustrado pela fluência de 

leitura (Rasinski, 2000). 

Na literatura são propostas diversas definições para o conceito fluência de leitura, 

complementares entre si, sendo geralmente definido como a capacidade para ler um texto 

rápida e correctamente com expressão e fraseologia adequadas (Conderman & Strobel, 

2008; Denton & Vaughn, 2010; Kuhn & Stahl, 2003; Nichols, Rupley, & Rasinski, 2009; 

Rasinski, 2004b). 

Apesar da diversidade de definições, segundo Kuhn e Stahl (2003) existe um 

consenso na literatura quanto aos seus componentes primários, sendo esses os seguintes: 

1) precisão na descodificação, refere-se à descodificação correcta das palavras do texto 

com o mínimo de erros; 2) automaticidade na descodificação, consiste em descodificar 
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rapidamente e com pouco esforço as palavras do texto e com o mínimo recurso à atenção 

consciente; e, 3) prosódia apropriada, refere-se à capacidade de usar adequada e 

facilmente a fraseologia e a expressão, o que envolve respeitar a pontuação, ler com tom, 

volume e ritmo adequado, de modo a que a leitura soe à linguagem oral (Deeney, 2010; 

Rasinski, 2004a, 2004b). Estes componentes podem ser agrupados em duas grandes 

dimensões descodificação automática e correcta e prosódia (Rasinski, 2004).  

Tendo em consideração os diversos componentes da fluência de leitura, vários 

autores (e.g. Deeney, 2010; Kuhn & Stahl, 2003; Walker, Mokhtari, & Sargent, 2006) têm 

alertado para o facto de que esta não se resume à velocidade e à precisão leitora, que 

correspondem aos indicadores da descodificação automática e correcta, uma vez que a 

leitura fluente também envolve a expressividade que resulta da prosódia. Além disso, 

consiste num processo multifacetado de relações interconectadas entre os aspectos da 

leitura, tais como aspectos cognitivos, linguísticos e afectivos (Walker et al., 2006). 

A fluência representa um alicerce na leitura no sentido em que constitui a ponte 

entre os dois grandes componentes da leitura: a descodificação e a compreensão, 

permitindo que se transite da descodificação das palavras para a compreensão do texto 

(Cruz, 2009; Nichols et al., 2009; Rasinski, 2004b). Esta ponte é caracterizada pela ligação 

entre a descodificação e a automaticidade e pela ligação entre a prosódia e a compreensão 

(Rasinski, 2004b). Portanto, existe uma forte relação entre a fluência de leitura e a 

compreensão, particularmente nos primeiros anos de escolaridade, que tem sido 

evidenciada pela investigação (e.g. Kim et al., 2010; Rasinski, Rikli, & Johnston, 2009), 

havendo uma forte correlação positiva entre a prosódia e compreensão, assim como, uma 

relação positiva entre a velocidade e a compreensão (Deeney, 2010). De modo geral, a 

fluência de leitura ilustra o bom funcionamento do primeiro nível de processamento da 

leitura (Cruz, 2007; Rasinski, 2004a). 

Posto isto, é fundamental promover a fluência de leitura oral, tendo em vista 

fomentar a compreensão leitora e, assim, proporcionar uma leitura bem-sucedida. Dada a 
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necessidade da automaticidade da descodificação, é necessário promover a velocidade de 

leitura, não só pelo seu impacto na compreensão leitora, mas também pelas consequências 

negativas a nível emocional e motivacional que podem estar associadas a uma leitura lenta 

e difícil. Tome-se como exemplo, a leitura oral lenta e difícil em sala de aula pode tornar-se 

uma maratona de frustração para o leitor (Rasinski, 2000). 

1.2. Promoção da fluência da leitura oral 

Tendo em consideração que a fluência de leitura é um aspecto fundamental da 

leitura (Cruz, 2009), o ensino desta competência deve ser integrado no ensino da leitura, 

permitindo proporcionar o ensino sistemático e a prática regular (Reutzel, 2006). 

De acordo com Rasinski (2000) o principal objectivo do ensino da fluência é 

fomentar a leitura fluente e compreensiva, alertando que não visa promover a leitura 

rápida. É de notar que a velocidade de leitura tem sido enfatizada no domínio da instrução 

da fluência, sobrepondo-se aos restantes componentes (Rasinski, 2004b). Além disso, 

Reutzel (2006) salienta que o ensino da fluência não deve focar-se apenas no 

desenvolvimento dos componentes observáveis da fluência – precisão, velocidade e 

expressão -, pois este é insuficiente para promover a compreensão e a fluência leitora. 

Todavia, Valência e colaboradores (2010) defendem que o ensino da fluência de leitura 

oral deve focar-se na velocidade, na precisão e na prosódia nos primeiros anos de 

escolaridade e nos restantes anos de escolaridade na compreensão. 

Neste sentido, o ensino que vise um desenvolvimento da fluência bem sucedido 

deve incluir: a) ensino e explicação explícita e sistemática dos elementos que constituem a 

fluência de leitura; b) diversas demonstrações e modelagem de leitura fluente; c) leituras 

repetidas ou múltiplas leituras do mesmo texto; d) prática regular da leitura oral com 

leituras repetidas do mesmo texto adequado à idade e escolaridade; e) avaliação e auto-

monitorização do progresso da fluência de leitura; f) fornecimento de informação sobre 

estratégias de promoção da fluência de leitura;e, g) oportunidades para a leitura oral e 

para a prática (Reutzel, 2006). De todos estes factores, a prática repetida e sistemática da 
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leitura é destacada por diversos autores (e.g. Nichols et al., 2009; Rasinski, 2004a; 

Samuels, 2006; Begeny, Krouse, Ross, & Mitchell, 2009) como sendo um aspecto crítico do 

desenvolvimento da fluência da leitura, no sentido em que proporciona a oportunidade de 

adquirir conhecimentos sobre formação das palavras, estrutura das frases e organização 

do texto (Walker et al., 2006), assim como, compreender as correspondências fonéticas e 

identificar novas palavras por analogia (Ribeiro & Ribeiro, 2010). 

De modo a desenvolver a fluência de leitura é necessário aumentar a prática de 

leitura de livros adequados ao seu nível etário e proporcionar oportunidades de leitura 

(Samuels, 2006; Nichols et al., 2009), tanto na escola como em casa, dado que os alunos 

que praticam em casa têm mais ganhos na fluência (Conderman & Strobel, 2008). É 

também importante garantir que leiam textos de diversos tipos e graus de dificuldade, 

para fomentar a compreensão leitora (Reutzel, 2006). Apesar da prática de leitura estar 

positivamente relacionada com a fluência de leitura, tal pode ser insuficiente para os 

alunos com dificuldades na leitura, pelo que estes necessitam de mais suporte e de receber 

diversas estratégias promotoras da fluência de leitura (Chard et al., 2006). 

Assim, outros factores fundamentais a considerar na promoção da fluência de 

leitura são: exposição a modelos de leitura fluente, visto que leitores com dificuldades 

necessitam de ouvir como soa a leitura fluente e como os leitores fluentes interpretam o 

texto com a voz através da prosódia (Nichols et al., 2009; Rasinski, 2004a); avaliação do 

nível de desempenho dos alunos na fluência de leitura e a monitorização do seu progresso 

(Rasinski, 2004; Vaughn & Denton, 2008), usando a avaliação com base no currículo; e, o 

uso de protocolos fáceis que permitam uma rotina sistemática (Vaughn & Denton, 2008). 

Na literatura são sugeridas diversas estratégias que fomentam a fluência de leitura 

oral, cuja eficácia tem sido evidenciada em inúmeras investigações internacionais. Estas 

estratégias, no geral, envolvem leitura oral, repetição da leitura e feedback (Shanahan, 

2006). As estratégias mais encontradas na literatura e frequentemente usadas para 

fomentar a fluência são: a) leitura assistida, que consiste na leitura a pares em que perante 
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erros do leitor o par corrige-o e apoia-o; b) leitura expressiva, modo de estimular a 

prosódia para promover a automaticidade (Nichols et al., 2009); c) ouvir o texto ou 

modelagem, caso em que um leitor mais competente (e.g. pais, professores, par) lê em voz 

alta o texto enquanto o aluno apenas o acompanha em silêncio (Begeny et al., 2009); d) 

leituras repetidas, refere-se à leitura oral dum texto por várias vezes (Begeny et al., 2009; 

Nichols et al., 2009; Rasinski, 2000; Samuels, 1997, 2006); e) feedback correctivo e 

positivo após a leitura (Clementi, 2010; Vaughn & Denton, 2008). 

De entre as diversas estratégias promotoras da fluência de leitura, as leituras 

repetidas representam a mais usada universalmente, tanto na prática como na 

investigação (Kuhn & Stahl, 2003; Samuels, 1997, 2006), relevando ser um método 

efectivo e útil para desenvolver a fluência, sobretudo a velocidade e a precisão leitora. A 

efectividade deste método tem sido constante e repetidamente corroborada pela 

investigação, havendo inúmeros estudos que demonstram que as intervenções que 

envolvem este método melhoram significativamente a fluência da leitura oral em alunos 

de vários níveis de escolaridade, de diferentes meios socioeconómicos e com ou sem 

dificuldades de aprendizagem (e.g. Ardoin, Eckert, & Cole, 2008; Dufrene et al., 2010; 

Musti-Rao et al., 2009; Vadasy & Sanders, 2008). 

O método das leituras repetidas foi desenvolvido por Samuels, em 1979, com base 

na teoria da Automaticidade de Samuels e Laberge (1974), com o intuito de construir a 

fluência de leitura oral, nomeadamente a precisão e a velocidade leitora (Samuels, 1997). 

Destaca-se que embora vise construir a fluência, não é um método de ensino dessa 

competência (Samuels, 1997). O método das leituras repetidas consiste em reler a 

passagem de um texto várias vezes até atingir um nível de fluência satisfatório, variando o 

número de leituras (Nichols et al., 2009; Begeny et al., 2009; Samuels, 1997). Na literatura 

os procedimentos de leituras repetidas, baseados no método original de Samuels (1979; 

1997), envolvem usualmente três a quatro leituras, tome-se como exemplo o estudo de 

Conderman e Strobel (2008). Além disso, este método inclui a avaliação da fluência de 
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leitura, quanto à velocidade e à precisão leitora (Samuels, 1997), e o registo do 

crescimento desses componentes da fluência num gráfico. Registar a evolução dos 

resultados obtidos ao longo das leituras apresenta um impacto positivo na motivação dos 

alunos (Ribeiro & Ribeiro, 2010; Samuels, 1997), ao constituir uma prova visível do 

progresso e ao permitir que este não passe despercebido (Samuels, 1997).  

O método das leituras repetidas apresenta vários procedimentos, dinâmicos ou 

tradicionais, com leituras assistidas ou não, exemplos de abordagens para implementar 

este método, a leitura a pares (Topping, 2006) e o teatro de leitores (Clementi, 2010). 

Um dos meios de intervenção mais usados nos EUA no domínio da promoção da 

fluência de leitura oral é a Resposta à Intervenção (Dufrene et al., 2010), que permite 

proporcionar intervenção precoce no âmbito dos problemas escolares como as 

dificuldades na leitura iniciais (Fuchs & Fuchs, 2006).  

1.3. Modelo RTI 

O RTI é um modelo de intervenção que apresenta como principal objectivo a 

prevenção e a remediação de dificuldades de aprendizagem através da instrução efectiva e 

de intervenções progressivas (Fletcher & Vaughn, 2009), dirigidas a todos os alunos 

sobretudo aqueles que possam estar em risco de desenvolver dificuldades de 

aprendizagem (Fuchs & Fuchs, 2006). Neste sentido, consiste num processo de 

implementação de intervenções organizadas em múltiplos níveis, ao longo dos quais 

aumenta progressivamente a intensidade da instrução de acordo com a resposta dos 

alunos. Nestas intervenções recorre-se a práticas de ensino de elevada qualidade e 

empiricamente validadas, baseadas nas necessidades e na evolução dos alunos (Denton & 

Vaughn, 2010; Fletcher & Vaughn, 2009; Hoover, 2011; Shores & Bender, 2007). 

À luz desta definição, o modelo RTI compreende um conjunto de componentes, 

nomeadamente: a) instrução efectiva e de qualidade para todos os alunos, ajustada 

conforme as necessidades dos mesmos; b) avaliação screening a todos os alunos para 

identificar os que estão em risco dificuldades na aprendizagem; c) monitorização do 
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progresso dos alunos em risco; d) intensificação da estimulação e apoio aos alunos em 

risco, em função da sua resposta à intervenção e necessidades observadas; e) avaliação 

compreensiva para os alunos que não respondem adequadamente ao longo das 

intervenções; e, f) uso dos resultados das avaliações para suportar as tomadas de decisão, 

como o planeamento e o ajustamento das intervenções (Denton & Vaughn, 2010; Fletcher 

& Vaughn, 2009; Hoover, 2011; VanDerHeyden & Burns, 2010).   

Como é possível observar, a maioria dos componentes do modelo RTI estão 

associados ao uso sistemático da avaliação, sendo esta fundamental ao permitir a) 

identificar os alunos em risco de ter dificuldades de aprendizagem e as suas necessidades; 

b) sustentar as tomadas de decisão ao longo do processo de intervenção nos vários níveis; 

c) planear e ajustar as intervenções de acordo com as dificuldades dos alunos; d) 

monitorizar o progresso dos alunos ao longo das intervenções. Para isso, existem dois 

tipos de avaliação fundamentais: avaliação screening e monitorização do progresso (Burns 

& Gibbons, 2008; Denton & Vaughn, 2010; Fletcher & Vaughn, 2009; Fuchs & Fuchs, 2008).  

A avaliação screening pretende identificar um conjunto de alunos que possam estar 

em risco de ter resultados fracos em determinada competência (e.g. fluência da leitura), a 

fim de lhes fornecer uma intervenção precoce. Consiste em administrar um procedimento 

de avaliação com base no currículo a todos os alunos da escola ou dos primeiros anos de 

escolaridade, usualmente no início do ano lectivo, sendo ideal que ocorre-se três vezes ao 

longo do ano. A partir da comparação dos resultados obtidos com os valores de referência 

identificam-se os alunos que podem estar em risco, correspondem aos que estão abaixo do 

percentil 50 (Burns & Gibbons, 2008; Fuchs & Fuchs, 2008; Hoover, 2011).  

No que concerne à monitorização do progresso, constitui a principal forma de 

avaliação do modelo RTI, uma vez que fornece informação útil para: desenhar a 

intervenção; permite verificar a evolução do aluno e determinar se está a responder 

adequadamente à instrução; auxilia a tomada de decisão ao longo do processo RTI (Fuchs 

& Fuchs, 2006, 2008); permite averiguar o alcance dos objectivos da intervenção e das 
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competências (Hoover, 2011), e, fornece dados úteis para o diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem (Goetze & Burkett, 2010). Esta avaliação envolve a aplicação frequente de 

medidas de avaliação com base no currículo, cujos resultados são graficados ao longo do 

tempo (Burns & Gibbons, 2008; Fuchs & Fuchs, 2008).  

Na literatura são identificadas diversas abordagens para implementar o modelo 

RTI, organizadas em duas abordagens, que apresentam uma estrutura semelhante mas 

variam quanto às intervenções: abordagem de resolução de problemas (problem-solving 

model) e abordagem de protocolo estandardizado (standard protocol model) (Fletcher & 

Vaugnh, 2009; Shores & Bender, 2007). A abordagem de resolução de problemas consiste 

numa abordagem individualizada, no sentido em que há uma avaliação e intervenção 

personalizada para cada criança identificada com problemas, havendo a implementação de 

intervenções desenhadas para as necessidades individuais de cada aluno. Em 

contrapartida, a abordagem de protocolo estandardizado recorre a intervenções validadas 

na investigação e relacionadas com as necessidades de instrução dos alunos, sendo a 

intervenção semelhante para um conjunto de alunos que manifestam as mesmas 

dificuldades (Fuchs & Fuchs, 2006; Vaughn & Denton, 2009; Shores & Bender, 2007). Há 

que salientar que a abordagem de protocolo estandardizado é a mais usada nas 

investigações e intervenções, sustentadas no modelo RTI, no domínio da prevenção e 

remediação das dificuldades na leitura (Burns & Gibbons, 2008; Fletcher & Vaugnh, 2009; 

Fuchs & Fuchs, 2006).  

Ambas as abordagens apresentam uma estrutura semelhante, abrangendo 

múltiplos níveis de intervenção, entre três a seis, porém o mais prevalecente e sugerido 

inclui três níveis (Bender & Shores, 2007). A implementação típica da abordagem de 

protocolo estandardizado envolve três níveis de intervenção: nível I ou prevenção 

primária; nível II ou prevenção secundária; e, nível III ou prevenção terciária (Fuchs & 

Fuchs, 2006). Ao longo destes níveis existem mudanças na natureza da intervenção e da 

avaliação, havendo um aumento da intensidade da intervenção (i.e., ensino mais 
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sistemático e explícito; aumento da frequência e duração das sessões; grupos mais 

pequenos e homogéneos e dinamizadores mais especializados) (Fuchs & Fuchs, 2006), 

bem como avaliações mais precisas e frequentes (VanDerHeyden & Burns, 2010).   

O nível I consiste na instrução efectiva e de elevada qualidade no domínio da 

leitura em contexto de sala de aula dirigida a todos os alunos, em que há adaptações e 

diferenciações conforme a evolução dos alunos, para responder às necessidades de todos 

(Denton & Vaughn, 2010; Fletcher & Vaughn, 2009; Fuchs & Fuchs, 2008; Hoover, 2011; 

Taylor, 2008; VanDerHeyden & Burns, 2010). Esta instrução requer práticas educativas e 

currículo suportados e validados na investigação; monitorização da efectividade do 

currículo; implementação fidedigna do currículo; monitorização do progresso dos alunos; 

e, diferenciações conforme as necessidades dos alunos (Denton & Vaughn, 2010; Hoover, 

2011; Taylor, 2008; VanDerHeyden & Burns, 2010). Neste nível de intervenção, ocorre, 

usualmente no início do ano lectivo, a avaliação screnning que permite identificar os 

alunos que podem necessitar de intervenção adicional. Porém, podem ser identificados 

alunos que conseguem evoluir sem essa intervenção, pelo que deve-se proceder à 

monitorização do progresso, durante 6 a 8 semanas, a fim de verificar a sua resposta à 

instrução e, consoante essa resposta, constatar se efectivamente necessitam de uma 

intervenção adicional (Fuchs & Fuchs, 2006, 2008; VanDerHeyden & Burns, 2010). 

Uma instrução efectiva permite reduzir o número de alunos que necessitam de 

uma intervenção complementar (Taylor, 2008), sendo que cerca de 80% dos alunos vão 

beneficiar desta instrução conseguindo ultrapassar as suas dificuldades na aprendizagem 

(Bender & Shores, 2007; Burns & Gibbons, 2008; Hoover, 2011). Os alunos que 

apresentam uma resposta insatisfatória recebem uma intervenção adicional que 

corresponde à intervenção de nível II (Bender & Shores, 2007; Denton & Vaughn, 2010; 

Fletcher & Vaughn, 2009; Fuchs & Fuchs, 2006, 2008; Hoover, 2011), a qual visa diminuir 

as diferenças de desempenho dentro da turma (Vaughn & Denton, 2008). 
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A intervenção de nível II é uma intervenção adicional ao nível I dirigida aos alunos 

que não demonstraram progressos adequados no nível anterior e que manifestam 

dificuldades escolares, necessitando de desenvolver competências para as ultrapassar. 

Este nível envolve uma intervenção mais sistemática, frequente e duradoura, consistindo 

na implementação em pequenos grupos e homogéneos de um programa de intervenção 

fundamentado cientificamente. Engloba ainda a monitorização do progresso dos alunos 

envolvidos para sustentar as tomadas de decisão neste nível conforme a evolução do 

aluno, que deve ocorrer pelo menos semanalmente (Bender & Shores, 2007; Burns & 

Gibbons, 2008; Denton & Vaughn, 2010; Fuchs & Fuchs, 2008; Hoover, 2011; 

VanDerHeyden & Burns, 2010).  

As intervenções de nível II devem abarcar um conjunto de componentes que têm 

revelado ser determinantes para o sucesso da intervenção, designadamente: a) dimensão 

do grupo: o número de alunos por grupo proposto na literatura varia conforme o autor, 

sendo que uns (e.g. Vaughn & Denton, 2008) propõem grupos de 3 a 5 alunos, enquanto 

outros (e.g. VanDerHeyden & Burns, 2010) de 2 a 8. Porém Burns e Gibbons (2008) 

preconizam que o ideal são pequenos grupos de 4 a 6 alunos; b) duração e frequência das 

sessões: três a cinco sessões semanais com duração de 30 minutos (e.g. Burns & Gibbons, 

2008; VanDerHeyden & Burns, 2010), podendo a duração das sessões variar entre 20 e 40 

minutos (Vaughn & Denton, 2008); c) duração da intervenção: duração é variável, havendo 

intervenções de pouca duração com 3 a 4 sessões semanais e outros com sessões diárias 

durante 20 a 30 semanas (Vaughn & Denton, 2008), e, d) dinamizador: a intervenção pode 

ser implementada por professores, especialistas na leitura, professores de educação 

especial ou psicólogos educacionais (Burns & Gibbons, 2008; Vaughn & Denton, 2008).  

A maioria dos alunos que recebem esta intervenção responde adequadamente, 

ultrapassando as suas dificuldades e, consequentemente, voltam para o nível I (Fuchs & 

Fuchs, 2008). Contudo, mesmo quando há uma intervenção de nível I e II efectivas, um 

pequeno número de alunos, cerca de 5%, continua a manifestar dificuldades e não 
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progredir. Estes alunos devem receber uma intervenção mais intensa e individualizada, 

sendo candidatos à intervenção de nível III. Para isso é necessário realizar uma avaliação 

compreensiva para determinar se recebem ou não esta intervenção, consoante sejam 

considerados como tendo distúrbios de aprendizagem (Burns & Gibbons, 2008; Denton & 

Vaughn, 2010; Fletcher & Vaughn, 2009; Fuchs & Fuchs, 2008; Hoover, 2011).  

Por fim, o nível III envolve uma intervenção mais intensiva e individualizada 

caracterizada por um aumento da frequência e duração das sessões e pela diminuição do 

tamanho do grupo (um a dois alunos), bem como a implementação por parte de um 

professor de ensino especial, pois as estratégias usadas são similares às da Educação 

Especial (Burns & Gibbons, 2008; Fletcher & Vaughn, 2009;Hoover, 2011; VanDerHeyden 

& Burns, 2010). A avaliação neste nível inclui uma avaliação de diagnóstico focada na 

identificação de competências específicas para desenhar a intervenção, assim como a 

monitorização do progresso para verificar o desenvolvimento dessas competências e para 

ajustar a intervenção (Fuchs & Fuchs, 2008; VanDerHeyden & Burns, 2010). 

1.4. Promoção da fluência de leitura com o modelo RTI: Tutoria de pares como 

intervenção de nível II 

Com a expansão do uso do modelo RTI em contextos educativos internacionais, 

sobretudo nos EUA, a investigação tem-se focado nas intervenções para melhorar a 

fluência de leitura oral, principalmente, nas que estão inseridas no nível II. Na literatura 

(e.g. Hoover, 2011) têm sido apontados diversos métodos e técnicas que promovem 

competências escolares e que podem ser usados nas intervenções de nível II, havendo um 

método usado quer na investigação, quer na prática: a tutoria de pares.   

A tutoria de pares consiste num processo em que um grupo de pares participa na 

tarefa de aprendizagem, no qual os elementos do par se ajudam e apoiam mutuamente na 

aprendizagem de forma interactiva, sistemática e significativa (Topping, 2000). Para isso, 

o grupo de pares estabelece uma relação cooperativa e não autoritária, em que um dos 

elementos ajuda – o tutor – e outro é ajudado – o tutorando (Sardinha, 2006; Topping, 
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2000; 2005). Assim, o tutorando é quem procura apoio e orientação para ultrapassar as 

suas dificuldades, competindo ao tutor ajudá-lo a atingir esse objectivo através da partilha 

de conhecimento, da estimulação, da observação e da protecção (Sardinha, 2006). 

Como tal, o tutor apresenta as seguintes funções: a) motivar o tutorando a 

progredir na aprendizagem; b) orientar e acompanhar o tutorando, fazendo-o sentir que 

não está sozinho; c) aconselhar o tutorando a assegurar a continuidade do processo de 

aprendizagem; d) orientar e corrigir o tutorando nas actividades; e) desenvolver uma 

apreciação crítica; f) fomentar a realização das tarefas; e, g) elogiar e reforçar o tutorando, 

h) promover a auto-correcção. Ao tutorando cabe-lhe ter um papel activo na sua 

aprendizagem, assim como, acreditar que pode fazer mais e melhor (Sardinha, 2006).  

Tendo em consideração o papel do tutor e do tutorando, na tutoria de pares os 

elementos do par apresentam diferentes níveis de conhecimentos e de competências, 

podendo ser da mesma ou diferente idade e/ou habilitação escolar (Sardinha, 2006; 

Topping, 2000). Basicamente o tutor pode ser qualquer pessoa que saiba mais e seja mais 

competente do que o tutorando em determinada área, o que não significa que seja um 

especialista nessa área, podendo ser um professor, um familiar, um colega ou um 

voluntário. Contudo, Sardinha (2006) salienta que, devido às funções que lhe estão 

subjacentes, o tutor deve reunir um conjunto de características humanas e pedagógicas, 

tais como capacidade de ouvir, de ajudar, de transmitir conhecimentos e de esclarecer 

dúvidas. Apesar desta flexibilidade nas características do tutor, segundo Topping (2006) 

parece ser mais benéfico, tanto para o tutor como para o tutorando, que a diferença de 

capacidade entre ambos não seja muito distante, para que a tutoria represente um desafio 

para ambos permitindo ganhos cognitivos subjacentes à interacção de tutoria, bem como 

para que o tutor represente um modelo mais próximo e credível para o tutorando. 

A investigação evidencia claramente que a tutoria de pares, comparativamente ao 

ensino formal, apresenta ganhos significativos no desempenho escolar nas diversas áreas 

do currículo, assim como no desenvolvimento sócio-emocional, apresentando benefícios 
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tanto para o tutorando como para o tutor. A tutoria de pares permite: a) promover a 

aprendizagem; b) aumentar o rendimento e a produtividade; c) melhorar o desempenho; 

d) desenvolver competências cognitivas; e) adquirir normas, papéis e valores sociais; f) 

aumentar o espírito de solidariedade (Sardinha, 2006); g) aumentar a auto-estima; h) 

desenvolver competências de comunicação; e, i) desenvolver competências sociais e 

afectivas (Sardinha, 2006; Topping, 2000, 2005).  

Para além dos benefícios sociais, emocionais e cognitivos, supra mencionados, esta 

metodologia de aprendizagem favorece a ajuda individualizada, o questionamento, a auto-

correcção, a auto-regulação da aprendizagem, bem como proporciona mais modelos, mais 

feedback e elogios, mais prática e variedade nas actividades (Topping, 2000). Apesar de 

benefícios e vantagens associadas à tutoria de pares, é importante salientar que a eficácia 

deste método não é automática em qualquer contexto e situação, dependendo da 

qualidade da implementação, sendo crucial para o sucesso deste método que seja 

organizada e estruturada (Topping, 2000, 2006). 

Existe um conjunto de condições que determinam a qualidade e o sucesso deste 

método, pelo que os programas tutoriais devem reunir as seguintes características: a) 

proporcionar a escolha livre dos materiais por parte dos participantes para aumentar a 

motivação e diminuir o efeito inibitório que possam ter (Coelho, 2005; Topping, 2000); b) 

avaliar a progressão da aprendizagem dos tutorandos (Coelho, 2005); c) definir um 

procedimento específico para a tutoria e ensinar e treinar os envolvidos para a 

implementação do mesmo; d) ensinar competências gerais da tutoria aos envolvidos; f) 

fazer o contrato entre os envolvidos; g) monitorizar a tutoria quanto à adequabilidade e 

dificuldade dos materiais e à qualidade do relacionamento dos pares; h) observar e 

registar a implementação dos elementos da tutoria em que se pode recorrer à observação 

do registo áudio ou vídeo; i) ter sessões regulares com duração definida (Topping, 2000); 

e, j) proporcionar a troca de papéis entre o tutor e o tutorando (Topping, 2005). 
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Adicionalmente a estas características e considerações, os procedimentos de 

tutoria de pares desenhados à luz do modelo RTI devem incluir os componentes e 

características das intervenções de nível II, supra apresentados. 

Em suma, a tutoria de pares tem sido considerada um procedimento de 

intervenção promissor para o nível II do modelo RTI (Dufrene et al., 2010), havendo 

diversos estudos (e.g. Dufrene et al., 2010; Vadasy & Sanders, 2008) que demonstram a 

efectividade e a eficácia deste procedimento na promoção da fluência da leitura oral em 

alunos de diferentes níveis de escolaridade, idade, línguas e etnias, bem como com e sem 

dificuldades de aprendizagem.  

1.5. Os problemas da leitura em Portugal…e a fluência de leitura? 

No âmbito em que decorre o presente estudo é importante aludir ao panorama 

nacional no domínio da leitura e, principalmente, da fluência de leitura.  

Em Portugal existe um elevado número de crianças com dificuldades na 

aprendizagem da leitura, que representam um dos principais motivos de insucesso escolar 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Cruz, 2007), havendo um elevado número de alunos que 

termina esse ciclo de ensino sem dominar a descodificação leitora (Ribeiro & Ribeiro, 

2010). Estas dificuldades afectarão as aprendizagens nos ciclos de ensino seguintes, que 

exigem o domínio da leitura para a aquisição de conhecimentos nas várias áreas. 

Neste sentido, Ribeiro e Ribeiro (2010) apontam a necessidade de desenvolver 

estratégias de intervenção e de remediação para ultrapassar dificuldades na 

descodificação leitora, alertando para a escassez de programas de intervenção neste 

domínio em Portugal dirigidos a crianças que ultrapassaram a fase de alfabetização.  

Considerando que a fluência de leitura representa o bom funcionamento da 

descodificação leitora (Cruz, 2007), é crucial apostar na promoção desta competência nas 

crianças portuguesas do Ensino Primário, tendo em vista colmatar as dificuldades na 

descodificação e prevenir eventuais dificuldades de aprendizagem. Além disso, a literatura 
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internacional tem evidenciado a importância da fluência de leitura oral para uma leitura 

bem-sucedida e a necessidade de a desenvolver nos três primeiros anos de escolarização. 

Todavia, algumas investigadoras portuguesas (Gonçalves, 2011; Luís, 2010; 

Tristão, 2009) têm alertado para a existência de lacunas no contexto nacional no domínio 

da fluência de leitura oral, destacando as que estão relacionadas com a avaliação desse 

construto por exemplo, ausência de valores de referência. Nos últimos anos foram 

desenvolvidos estudos (e.g. Luís, 2010; Tristão, 2009) focados na avaliação da fluência de 

leitura oral e baseados em procedimentos de avaliação comuns em contextos educativos 

internacionais e repetidamente validados pela investigação. A partir destes surgiram os 

primeiros dados relativos à fluência de leitura oral das crianças portuguesas do 1.º Ciclo, 

com recurso a metodologias de avaliação com base no currículo. 

No seguimento destes estudos, emergiram os primeiros projectos de avaliação da 

fluência de leitura oral nas escolas portuguesas, apresentados por Gonçalves (2011), que 

ostentam um futuro promissor para a investigação e para as práticas educativas nacionais. 

Destaca-se o projecto de monitorização da leitura oral, desenvolvido na Associação Ester 

Janz (Tristão, Silva, & Aleixo, 2011), em que se constatou que alguns alunos do 2.º ano 

apresentam dificuldades na fluência de leitura, não manifestando uma descodificação 

correcta e automática e, como tal, dificuldades na compreensão leitora. Estes resultados 

suportam a necessidade de intervenção ao nível da descodificação das crianças através da 

promoção da fluência de leitura oral, nomeadamente da velocidade e da precisão leitora. 

Posto isto, a literatura e as evidências no contexto nacional apontam para a 

necessidade de promover a fluência de leitura oral das crianças portuguesas do 1.º Ciclo, 

privilegiando a intervenção precoce, uma vez que esta é um ponto crítico da aprendizagem 

da leitura (Goetze & Burkett, 2010) ao contribuir para evitar a cristalização das 

dificuldades e para preveni-las (VanDerHeyden & Burns, 2010). Todavia, constata-se uma 

escassez de programas ou outras formas de intervenção focadas na promoção desta 

competência no contexto escolar português, tendo sido encontrado apenas um programa 
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com cariz remediativo de promoção da velocidade e da precisão leitora para alunos do 2.º 

e 3.º ano com dificuldades na descodificação leitora (Ribeiro & Ribeiro, 2010).  

Com base neste enquadramento teórico e nas necessidades identificadas no 

contexto nacional, principalmente no projecto de monitorização da fluência de leitura oral 

que tem sido desenvolvido nos últimos anos no 1.º Ciclo da Associação Ester Janz, o 

presente estudo procura melhorar a fluência de leitura oral de alunos do 2.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico que manifestam dificuldades na descodificação leitora. Pretende, 

assim, desenvolver a velocidade e a precisão leitora para possibilitar a automaticidade da 

descodificação e, por conseguinte, a compreensão leitora. 

O presente estudo envolve a concepção, implementação e avaliação de um 

programa de promoção da fluência da leitura oral sustentado no modelo RTI, denominado 

“Ler contigo, Ler melhor”, que consiste num procedimento de tutoria de pares que inclui 

um conjunto de estratégias promotoras dessa competência, designadamente: leituras 

repetidas, modelagem, correcção dos erros, feedback, monitorização do progresso e 

registo da evolução em gráfico. Apresenta como objectivos analisar o impacto deste 

programa na fluência de leitura de alunos do 2.º ano e verificar a sua eficácia e eficiência. 

Com estes objectivos surgem as seguintes questões de investigação: Qual será o 

efeito do programa “Ler contigo, Ler melhor” na fluência de leitura oral dos participantes? 

Qual será a evolução do desempenho na fluência dos tutores e dos tutorando? Será que os 

tutores evoluirão mais do que os tutorandos? Será o programa “Ler contigo, Ler melhor” é 

eficaz e eficiente?   

Formularam-se as seguintes hipóteses de investigação: 1) ambos os grupos do 

estudo apresentam melhorias na velocidade e na precisão leitora após a intervenção; 2) o 

grupo experimental apresenta uma fluência de leitura significativamente superior ao de 

comparação; 3) Todos participantes do grupo experimental aumentam significativamente 

a sua fluência de leitura, tanto a velocidade como a precisão leitora; 4) os tutorandos 

evoluem tanto como os tutores relativamente à velocidade e à precisão leitora. 
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CAPÍTULO 2 – MÉTODO 

 

O presente estudo consiste num estudo quasi-experimental para verificar o efeito 

do programa de intervenção “Ler contigo, Ler melhor”1 (V.I.) no desempenho da fluência 

de leitura oral (V.D.), velocidade e precisão leitora. Optou-se por um plano quasi-

experimental com dois grupos experimentais (G.E.1 e G.E.2) e um grupo de comparação 

(G.C.)2 e com dois momentos de avaliação da fluência de leitura oral para todos os grupos, 

pré e pós-intervenção. A intervenção foi implementada separadamente aos grupos 

experimentais, enquanto o grupo de comparação apenas continuou a receber instrução 

regular no domínio da leitura (Tabela 2.1).  

 

 

 

 

 

Este estudo comporta ainda uma componente qualitativa, no sentido em que 

recorreu a métodos e técnicas qualitativas para avaliar a eficácia e a eficiência do 

programa de intervenção, dirigidos apenas aos grupos experimentais. Assim, consiste num 

investigação mista que engloba dados quantitativos e qualitativos para responder com 

mais eficácia e rigor à complexidade associada aos objectivos deste estudo. 

2.1. Participantes 

O presente estudo contou com a participação de todos os alunos do 2.º ano de 

escolaridade duma escola privada do centro de Lisboa, inseridos no projecto de 

monitorização da fluência de leitura oral do 1.º Ciclo (Tristão, Silva, & Aleixo, 2010), 

implementado ao longo do ano lectivo pelo Gabinete de Psicologia da escola, desde 2009, 

com um carácter obrigatório para todos os alunos do 1.º Ciclo. 

                                                           
1
 Descrição do programa em Anexo. 

2
 Note-se que, não querendo entrar em questões epistemológicas e metodológicas, digo grupo de comparação ao invés de 

grupo de controlo, pois constituiu-se os grupos de forma não aleatória (Almeida & Freire, 2008). 

Tabela 2.1. Design do plano quasi-experimental 
  Pré Intervenção Pós 

Grupo     

 Experimental 1  A1 X A2 

 Experimental 2 A1 X A2 

 Comparação A1  A2 
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A amostra é constituída por 32 alunos (N=32), provenientes de duas turmas, dos 

quais 16 do sexo masculino (40.6%) e 19 do sexo feminino (59.4%). Todos os 

participantes têm 8 anos de idade, são de nacionalidade portuguesa e caucasianos, à 

excepção de uma aluna que é de descendência indiana.  

 A partir da amostra seleccionou-se, segundo critérios de desempenho obtidos na 

avaliação pré-intervenção, 14 alunos (43.8%) para participar no programa, dos quais 6 

pertenciam à turma A e 8 à turma B o que corresponde, respectivamente, a 43% e 44% da 

turma. Os alunos seleccionados da turma A constituíram o grupo experimental 1, 

enquanto os da turma B o grupo experimental 2, os restantes alunos constituíram o grupo 

de comparação. Apresenta-se na Tabela 2.2 a caracterização dos grupos quanto ao sexo.  

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração que o programa é dirigido a crianças com dificuldades na 

descodificação leitora e que envolve um procedimento de tutoria de pares, os grupos 

experimentais foram constituídos por alunos com dificuldades na descodificação leitora – 

os tutorandos – e por alunos com um bom desempenho na fluência de leitura – os tutores, 

distribuídos em igual número. Neste sentido, com já foi referido, optou-se por seleccionar 

os participantes dos grupos experimentais segundo critérios de desempenho definidos 

para o efeito. No que se refere aos critérios de selecção de tutores foram os seguintes: 1) 

precisão leitora no nível de autonomia; 2) valor da precisão leitora igual ou superior ao 

percentil 753; 3) valor da precisão leitora igual ou superior ao percentil 50; 4) valor da 

velocidade leitora igual ou superior ao percentil 50; 5) características sócio-emocionais. 

Enquanto os critérios de selecção dos tutorandos foram: 1) não evoluiu da avaliação 

                                                           
3
 Percentis intra-turma obtidos a partir da análise descritiva dos dados da avaliação pré-intervenção. 

Tabela 2.2. Caracterização dos grupos quanto ao sexo. 
  G.E.1 G.E.2 G.C. Total 

         n            %        n        %     % %        n            % 

Sexo       

 Feminino 5 83.3 4 50 10 55.6 19 59.4 

 Masculino 1 16.7 4 50 8 44.4 16 40.6 

 Total 6 100 8 100 18 100 32 100 
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screening para a avaliação pré-tratamento; 2) precisão leitora no nível de frustração; 3) 

valor da precisão leitora entre o percentil 25 e 50; 4) valor da velocidade leitora entre o 

percentil 25 e 50; 5) não tem apoio psicopedagógico com promoção da leitura ou terapia 

da fala; 6) não tem dificuldades de aprendizagem específicas na leitura diagnosticadas. 

Destaca-se que os participantes não necessitam reunir todos os critérios, sendo estes 

aplicados por esta ordem. 

Assim, com recurso aos critérios de selecção, supra referidos, seleccionou-se os 

tutores e os tutorandos, cujo desempenho na fluência de leitura se caracteriza na Tabela 

2.3, em que se apresenta os valores da velocidade e da precisão leitora obtidos na 

avaliação pré-intervenção e os respectivos percentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Instrumentos 

No presente estudo foram usados cinco instrumentos de avaliação, 

nomeadamente: avaliação informal da fluência da leitura oral, checklist de consistência do 

tutor, ficha de avaliação das sessões, questionário de opinião e entrevista semi-

estruturada. Além disso, recorreu-se a uma grelha de avaliação da lisibilidade dos textos 

Tabela 2.3. Caracterização da fluência de leitura dos grupos experimentais 

Participante Função Velocidade Precisão 

PCL/min P %PCL P 
G.E.1       

 A Tutor 50.48 >75 96.59 >75 

 B Tutor 67.42 >75 95.88 50<P<75 

 C Tutor 38.58 50 98.11 >75 

 D Tutorando 21.00 <25 88.51 25 

 E Tutorando 40.80  86.35 <25 

 F Tutorando 32.81 <25 93.15 <50 

G.E.2       

 G Tutor 62.35 50<P<75 98.17 >75 

 H Tutor 81.74 >75 97.30 >75 

 I Tutor 85.81 >75 98.48 >75 

 J Tutor 60.36 50 97.33 >75 

 K Tutorando 39.55 25<P<50 89.06 <25 

 L Tutorando 25.07 <25 81.00 <25 

 M Tutorando 42.98 50<P<75 93.47 50<P<75 

 N Tutorando 59.86 50<P<75 91.47 <50 



Método 

“Ler contigo, Ler melhor”: Programa de promoção da Fluência de Leitura Oral para o 2.º ano do 1.º Ciclo 22 

para seleccionar os textos a serem usados nos materiais de apoio ao programa. Todos os 

instrumentos, à excepção do primeiro, foram desenvolvidos para o referido estudo. 

2.2.1. Avaliação informal da fluência da leitura oral 

A avaliação da fluência da leitura oral é um procedimento integrante do projecto 

de monitorização da leitura oral do 1.º Ciclo da escola onde ocorreu este estudo (Tristão, 

Silva, & Aleixo, 2011), que tem por base adaptações de procedimentos de avaliação com 

base no currículo, repetidamente usados no contexto internacional, realizadas em 

Portugal no âmbito de estudos anteriores (e.g. Gonçalves, Tristão, Branco, & Correia, 

2009; Luís, 2010; Tristão, 2009). Portanto, os materiais usados nesta avaliação foram 

seleccionados pelos responsáveis do projecto, tendo-se usado os seguintes textos e as 

respectivas folhas de cotação: “Olá Inverno”, “O laranjal”, “Olá Primavera” e “Se eu fosse 

muito alto”, sendo o primeiro constante ao longo de todas as avaliações. 

2.2.2. Checklist de consistência do tutor 

A checklist de consistência do tutor (Anexo 3.1) foi construída com base no estudo 

de Dufrene e colaboradores (2010), a fim de avaliar o grau de consistência da 

implementação do procedimento de tutoria de pares pelo tutor. Esta checklist é composta 

por 13 itens correspondentes aos comportamentos do tutor que constituem o protocolo 

do procedimento de tutoria de pares. Para cada um dos itens existe duas possibilidades de 

resposta fechada - sim e não. É constituída ainda por duas secções adicionais: uma para 

colocar dados identificativos da implementação e outra para acrescentar observações ou 

comentários relevantes. O preenchimento da checklist é realizado a partir da observação 

da gravação audiovisual da implementação da sessão. 

2.2.3. Fichas de avaliação da sessão 

Para monitorizar a implementação do programa construiu-se duas fichas de 

avaliação da sessão, uma destinada ao aplicador e outra aos participantes, denominadas, 

respectivamente: “Registo da sessão” e “Registo de actividades” (Anexo 3.2.). 
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A ficha “Registo da sessão” procura recolher informação acerca da implementação 

da sessão, que permite averiguar se esta decorreu conforme o programa e como actuou 

junto dos destinatários, assim como retirar informação útil para as restantes sessões e 

para a avaliação final do programa. Para isso, está organizada em cinco secções de 

resposta aberta e de fácil e rápido preenchimento, nomeadamente: dados da sessão; 

registo do comportamento; dúvidas ou dificuldades dos alunos; sugestões e comentários 

dos alunos e outras observações. 

A ficha “Registo de actividades” visa avaliar a sessão, por parte dos participantes, 

ao nível da avaliação dos materiais e da auto-avaliação do desempenho. Para isso está 

organizada em duas secções: a) “relatório de actividade”, em que se avalia a satisfação a 

dificuldade do texto numa escala de três pontos associados a uma expressão facial; b) 

“avalio o meu trabalho”, em que se auto-avalia o desempenho individual e do par através 

da resposta a dois itens definida numa escala de três pontos associados a uma expressão 

facial, bem como as dificuldades sentidas através da resposta a uma questão aberta. 

2.2.4. Questionário de opinião 

Tendo em vista obter informações úteis para avaliar e melhorar o programa de 

intervenção, desenvolveu-se um Questionário de opinião (Anexo 3.3.), adaptado do 

questionário de opinião dos estudos de Coelho (2005) e Sardinha (2006). Este 

questionário procura obter uma auto-avaliação do desempenho e o grau de satisfação com 

o programa através de 13 itens de resposta fechada, com uma escala de likert de 3 pontos, 

cujas opções de resposta são as seguintes: muito, pouco ou nada. Desenvolveu-se duas 

versões do questionário, uma para o tutor e outra para o tutorando, que apresentam o 

mesmo conteúdo e estrutura, variando os termos tutor e tutorando e a formulação de 

alguns itens. 

2.2.5. Entrevista semi-estruturada 

Adicionalmente ao Questionário de opinião, recorreu-se à entrevista semi- 

estruturada de modo a obter dados confirmatórios e complementares para avaliar o 
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programa. Optou-se pela entrevista semi-estruturada para obter informações mais 

profundas sobre determinados aspectos do programa; captar aspectos vivenciais e 

motivacionais dos participantes e verificar se surtiu efeitos independentes dos objectivos 

estabelecidos, bem como para permitir que os participantes auto-avaliem o programa, o 

seu desempenho e, concomitantemente, reflectiam sobre a sua aprendizagem. 

Para a realização da entrevista elaborou-se uma grelha de apoio ao entrevistador 

que contém um conjunto de questões agrupadas pelos conteúdos a abordar (Anexo 3.4.). 

2.2.6. Grelha de avaliação da lisibilidade de textos 

De modo a definir o grau de facilidade com que um texto é lido foi necessário 

desenvolver um meio para avaliar a lisibilidade dos textos, para isso construiu-se a Grelha 

de avaliação da lisibilidade de textos (Anexo 3.5.), dirigida a professores. 

 O preenchimento desta grelha de avaliação envolve a leitura de um conjunto de 

textos e a classificação dos mesmos quanto ao seu grau de dificuldade e adequação para 

alunos do ano de escolaridade a que se dirige o texto. A classificação é atribuída numa 

escala likert de cinco pontos (1- muito fácil; 2 – fácil; 3- dificuldade moderada; 4 – difícil; 5- 

muito difícil), havendo ainda a possibilidade de acrescentar observações a cada 

classificação num formato de resposta aberta. Esta classificação é fundamentada pela 

experiência, formação e opinião do professor. 

Quanto à estrutura e apresentação, é composta por uma capa de rosto com o 

objectivo do instrumento e pedido de colaboração, por uma folha com as instruções e a 

grelha de observação que contém cinco itens que correspondem aos títulos dos textos, 

bem como por um conjunto de textos anexos. Devido à sua estrutura pode ser adaptada a 

qualquer conjunto de textos. 

No âmbito deste estudo desenvolveu-se três versões desta grelha de observação, 

cada uma com um conjunto de cinco textos, uma vez que havia quinze textos para avaliar. 

Destaca-se que a estrutura das versões é idêntica, variando apenas os itens da grelha de 

observação e o conjunto de textos.  
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2.3. Procedimento 

Para alcançar os objectivos a que se propõe, o presente estudo envolveu a 

concepção, a implementação e a avaliação do programa “Ler contigo, Ler melhor”, tendo 

decorrido em cinco fases, nomeadamente: 1) concepção do programa; 2) constituição da 

amostra, dos grupos e pedidos de autorização; 3) recolha de dados; 4) implementação e 

avaliação do programa; e, 5) tratamento de dados. Descreve-se, em seguida, todas as fases 

de procedimento do estudo. 

2.3.1. Concepção do programa 

O desenvolvimento deste estudo e, consequentemente, do programa “Ler contigo, 

Ler melhor” tem como ponto de partida o projecto de monitorização da fluência de leitura 

oral da escola onde se realizou o estudo, a partir do qual, aquando da avaliação screening, 

foi possível identificar a necessidade de intervenção no domínio da fluência de leitura ao 

nível do 2.º ano de escolaridade, sobretudo na descodificação leitora automática e precisa. 

Neste sentido, o presente estudo usou os dados obtidos no projecto de 

monitorização, supra referido, para identificar necessidades, seleccionar a amostra e obter 

dados para a avaliação pré e pós-intervenção. A partir das necessidades identificadas na 

avaliação screening e com base na investigação, construiu-se o programa de intervenção 

“Ler contigo, Ler melhor” (Anexo 1.1.).Na construção do programa recorreu-se à literatura 

e a estudos empíricos para definir a estrutura, organização e a avaliação do programa (e.g. 

Férnandez-Ballesteros, 2005), para determinar as características da tutoria de pares (e.g. 

Topping, 2000, 2005, 2006), para desenhar o protocolo do procedimento de tutoria de 

pares (e.g. Algozzine, Marr, Kavel, & Dugan, 2009; Conderman & Strobel, 2008; Dufrene et 

al., 2010), tendo na base os pressupostos do modelo RTI, sobretudo da implementação da 

intervenção secundária (e.g. Burns e Gibbons, 2008). 

Para além do desenvolvimento da estrutura e da organização do programa, a 

concepção do programa incluiu ainda o desenvolvimento de materiais de apoio ao 

programa (Anexo 1.2.), dos quais se destaca a escolha dos textos para a intervenção. 
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No que se refere à escolha dos textos para a intervenção, foi necessário seleccionar 

um conjunto de textos para o treino de tutores e para o procedimento de tutoria. Para o 

treino de tutores, decidiu-se usar textos conhecidos pelos participantes a fim de facilitar a 

aprendizagem do procedimento de tutoria, evitando que fosse afectado por variáveis 

associadas à novidade ou à dificuldade do texto. Assim, optou-se pelos textos usados na 

avaliação pré-intervenção, enquanto para o procedimento de tutoria por textos 

desconhecidos pelos participantes e com um nível de dificuldade adequado para o seu 

nível de escolaridade, sendo necessário seleccionar um conjunto de textos. 

 Neste sentido, seleccionaram-se quinze textos de quatro manuais escolares de 

Língua Portuguesa do 2.º ano em vigor no ano lectivo 2010/2011 (Dinis & Ferreira, 2000; 

Lago, Araújo, & Rocha, 2004; Letra, 2000; Silva & Monteiro, 2004), de acordo com os 

procedimentos de avaliação com base no currículo (Deno, 2003) e teve-se em 

consideração que os textos reunissem as seguintes características: a) autores portugueses; 

b) autores conhecidos e estudados pelos participantes; e, c) não constar do manual de 

Língua Portuguesa dos participantes. Posteriormente, passou-se os textos para formato 

informático com recurso ao software OCR e avaliou-se o grau de lisibilidade desses textos 

para seleccionar os nove textos necessários para o procedimento de tutoria a pares. Para 

isso, à semelhança de outros estudos realizados em Portugal (e.g. Tristão, 2009), foi 

calculado o índice de lisibilidade para cada um dos textos através de fórmulas de 

lisibilidade, dado não existirem fórmulas adaptadas à Língua Portuguesa (Tristão, 2009) 

optou-se por usar o índice de Flesch-Szigristzt que consiste numa adaptação do índice de 

Flesch para a língua espanhola, que consiste numa língua estruturalmente mais parecida 

com a Língua Portuguesa. Com recurso a um software disponível online calculou-se o 

índice de Flesch-Szigristzt para os quinze textos seleccionados, porém os resultados 

obtidos não foram úteis para ordená-los por grau de lisibilidade, dado terem sido 

considerados como muito fáceis ou fáceis (Tabela 4). Por conseguinte, considerou-se 

necessário desenvolver um instrumento para avaliar a lisibilidade de textos de Língua 
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Portuguesa, que contemplasse esta língua e a complexidade que comporta. Neste sentido, 

desenvolveu-se a grelha de avaliação da lisibilidade do texto, destinada a professores, na 

qual estes são juízes da lisibilidade dos textos, devido ao facto de fazerem esta 

classificação intuitivamente na sua rotina diária e pela experiência e competência que têm 

no domínio da instrução da leitura. Posteriormente, aplicou-se as três versões da grelha de 

avaliação a seis professores do 2.º ano de escolaridade (três da instituição em que 

decorreu o estudo e três de escolas públicas), cada versão a dois professores de 

instituições distintas, a fim de garantir juízes independentes. A partir dos resultados 

obtidos constatou-se que em oito textos havia 100% de acordo entre os juízes (Tabela 2.4) 

e com diferentes graus de dificuldades, pelo que seleccionou-se esses textos para a 

intervenção e distribui-se os textos pelas sessões por ordem crescente de lisibilidade, 

tendo sido ainda seleccionado o texto “Se eu fosse muito magrinho” que teve uma 

dificuldade média de 3,5. O texto “Ninguém me faz falta”, foi seleccionado para a última 

sessão, na qual há troca de papéis entre os participantes, devido à mensagem subjacente 

ao texto e ao grau de lisibilidade ser ligeiramente inferior para não dificultar o 

desempenho do tutorando enquanto tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.4. Classificação da lisibilidade dos textos  

 Índice Flesch-

Szigrist 

Grelha de avaliação 

Texto Juíz 1 Juíz 2 Média 

Se eu fosse muito magrinho 68,70 3 4 3,5 

As árvores 82,07 2 3 2,5 

Laura e a escola 81,36 3 3 3 

A chegada da minha irmã 81,12 3 3 3 

Ninguém me faz falta 74,15 3 3 3 

A aldeia das flores 76,60 4 4 4 

Era uma vez 97,72 3 2 2,5 

Laura e o novo amigo 87,31 3 2 2,5 

As andanças do senhor fortes 73,21 2 2 2 

A festa de anos 85,09 3 3 3 

Pelo ribeiro 83,19 3 4 3,5 

Se eu fosse muito alto 77,98 3 2 2,5 

O vendedor ambulante 68,55 3 3 3 

Vai-se embora o verão 92,63 4 3 3,5 

A zebra 92,27 2 2 2 
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2.3.2. Constituição da amostra, dos grupos e pedidos de autorização 

Após a construção do programa “Ler contigo, Ler melhor” propôs-se a sua 

implementação na escola onde decorreu o estudo, de modo a complementar o projecto de 

monitorização da fluência da leitura e responder às dificuldades identificadas em 

determinados alunos. Para isso, comunicou-se verbalmente esse interesse à Directora 

Pedagógica do 1.º Ciclo e ao Gabinete de Psicologia e, posteriormente, apresentou-se 

formalmente o pedido de autorização à Direcção da Instituição (Anexo 2.1). 

Após a autorização da Direcção, decidiu-se, em conjunto com o Gabinete de 

Psicologia, que a amostra seria constituída por todas as turmas do 2.º ano de escolaridade, 

daí foram seleccionados os alunos a participar no programa, segundo critérios do 

desempenho obtido na avaliação screening e na avaliação pré-intervenção, como já foi 

referido. Depois desta selecção, realizou-se uma reunião com as professoras titulares do 

2.º ano, a fim de apresentar o programa; propor os alunos seleccionados; definir os 

participantes conforme o parecer e opinião das professoras; e, determinar a frequência e o 

agendamento das sessões de implementação do programa.  

Por fim, enviou-se aos Encarregados de Educação, dos alunos seleccionados para 

participar no programa, o consentimento informado através de uma carta em envelope 

fechado entregue pela professora titular. O conteúdo do consentimento informado foi 

previamente apresentado, modificado e autorizado pela Directora Pedagógica do 1.º Ciclo 

da Instituição. Foram elaboradas duas versões do consentimento informado, uma para os 

Encarregados de Educação dos tutores e outra dos tutorandos (Anexo 2.2). 

2.3.3. Implementação do programa 

O programa “Ler contigo, Ler melhor” foi implementado durante 7 semanas, com 

duas sessões semanais de 45 minutos, por cada grupo experimental. As sessões 

decorreram em simultâneo às actividades extra-curriculares, em que o grupo 

experimental estava na sala do programa e o grupo de comparação na sala de aula. É de 

salientar que a dinamizadora do programa pertencia à comunidade educativa, o que 
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contribuiu para evitar distorções no local devido à presença do investigador e outras 

variáveis externas associadas à introdução de novos elementos nas dinâmicas escolares 

(Gay, Mills, & Airasian, 2009). 

Todas as sessões e actividades do programa foram realizadas conforme a sua 

concepção, à excepção da actividade “Jogos das palavras” da 2.ª sessão que não se realizou 

porque a actividade “Quem é o meu tutor” ocupou toda a sessão. Cada um dos 

participantes recebeu um portfólio individual para guardar os materiais de cada sessão, 

que foi consultado e utilizado em todas as sessões, bem como usado para colar os 

autocolantes de reforço. Em algumas sessões houve tempo livre, para além dos momentos 

de expressão livre, que foi ocupado com actividades de promoção da fluência de leitura 

(e.g. leitura em conjunto) que não estavam contempladas na concepção do programa. 

Destaca-se que a implementação das sessões do procedimento de tutoria de pares foi 

filmada, realizando-se uma gravação por cada par, salvaguardando a sua identidade. 

2.3.4. Recolha de dados 

A recolha de dados foi feita em três momentos: antes, durante e depois da 

implementação do programa. Antes da intervenção recolheram-se dados da avaliação da 

fluência da leitura; durante dados da avaliação de processo através do preenchimento das 

fichas de avaliação e da monitorização do progresso dos tutorandos. Por fim, depois da 

intervenção, recolheu-se novamente dados da avaliação da fluência da leitura oral, bem 

como dados adicionais para a avaliação formativa do programa através do questionário de 

opinião e da entrevista semi-estruturada. 

No que concerne aos dados da avaliação da fluência da leitura oral usaram-se 

apenas os dados relativos à velocidade e à precisão leitora, obtidos no projecto de 

monitorização da leitura oral do 1.º Ciclo da escola, tendo a utilização destes dados sido 

autorizada pelos responsáveis do projecto. A avaliação da fluência da leitura ocorreu em 

três momentos ao longo do ano lectivo, com um intervalos de dois meses (Novembro, 

Fevereiro e Maio), que correspondem neste estudo, respectivamente, à avaliação 
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screening, pré-intervenção e pós-intervenção. As avaliações decorreram durante o período 

de aulas, concomitantemente às aulas complementares e extra-curriculares, numa sala 

exterior à sala de aula que reuniu condições de proxémia adequadas para o efeito. Devido 

a ser um procedimento de avaliação informal, a cotação da leitura foi realizada por dois 

avaliadores independentes: a aplicadora e uma investigadora na área com experiência 

neste procedimento de avaliação com base no currículo. 

 Durante a implementação do programa, os alunos e a dinamizadora preencheram 

no final de cada sessão as fichas de avaliação da sessão, que foram seguidamente 

analisadas pela dinamizadora. Em relação aos dados da monitorização do progresso, nas 

sessões que envolviam o procedimento de tutoria de pares os tutores avaliaram a fluência 

de leitura dos tutorandos com um procedimento de avaliação com base no currículo em 

um minuto (Deeney, 2010; Dufrene et al., 2010; Valência et al., 2010). Esta avaliação foi 

realizada em dois momentos da sessão, antes e depois do treino de leituras repetidas, 

sendo apenas os últimos registados no cartão de registo do tutorando (Anexo 4.2). 

Por fim, na última sessão do programa foram recolhidos dados para a avaliação 

formativa do programa através da realização da entrevista semi-estruturada a todos os 

participantes do grupo experimental e da aplicação do questionário de opinião. 

Para além destes dados, após a implementação do programa, obtiveram-se dados 

relativos à consistência do tutor na implementação do procedimento de tutoria de pares, 

calculada pela percentagem de etapas de tutoria de pares correctamente implementadas 

(Dufrene et al., 2010). Para isso, observou-se e analisou-se a implementação do 

procedimento de tutoria de pares, através da visualização dos vídeos das sessões, e 

preencheu-se a checklist de consistência do tutor, a partir da qual se calculou a 

consistência do tutor nas sessões. Salienta-se que, à semelhança de outros estudos (e.g. 

Begeny et al., 2009), foi decidido analisar 50% das sessões de cada par, seleccionadas 

aleatoriamente, ao invés da totalidade das sessões. 
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2.3.5. Tratamento de dados 

Após a recolha dos dados procedeu-se ao seu tratamento através de 

procedimentos geralmente usados para o tratamento de dados quantitativos e 

qualitativos, respectivamente, análise estatística e análise de conteúdo. Tendo-se 

recorrido ao software estatístico Predictive Analyties Software Statisties (PASW Statistics), 

versão 18.0, e ao Microsoft Office Excel 2007, para analisar os dados quantitativos.  

Em relação aos dados da avaliação da fluência de leitura foram analisados por 

análise descritiva e inferencial. Começou-se por averiguar a precisão inter-avaliador 

através da correlação de Pearson. Seguidamente, procedeu-se à análise das diferenças 

entre os grupos: primeiro, testou-se a normalidade da distribuição da variável em estudo e 

a homogeneidade das variâncias entre os dois grupos através do teste de Kolmogorov-

Smirnov e de Levene, respectivamente (Marôco, 2010); segundo, avaliou-se a significância 

da diferença da fluência de leitura (velocidade e precisão leitora) entre o grupo 

experimental e de comparação, usando o teste t-Student para amostras independentes; 

terceiro, analisou-se as diferenças intra-grupo experimental antes e depois da intervenção 

com recurso ao teste t-Student para amostra emparelhadas; por fim, verificou-se as 

diferenças intra-individuais do grupo experimental através da construção de gráficos da 

velocidade e da precisão leitora dos tutores e dos tutorando, antes e depois da 

intervenção. Quanto aos dados da monitorização do progresso elaborou-se gráficos 

individuais dos tutorandos, separadamente para a velocidade leitora e número de erros. 

Enquanto para os dados da consistência do tutor fez-se a análise descrita (média). Por fim, 

procedeu-se ao tratamento dos dados das fichas de registo de actividades e do 

questionário de opinião através da análise descritiva (frequência e percentagem). 

Em relação aos dados qualitativos, transcreveu-se previamente as entrevistas para 

suporte informático com recurso às gravações áudio das entrevistas (Anexo 5.2) e 

analisou-se as mesmas através da técnica análise de conteúdo (Bardin, 2009). 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS 

  

 No presente capítulo, apresentam-se os resultados decorrentes da aplicação dos 

instrumentos usados nesta investigação e, subjacente, análise de dados. Primeiro 

apresentam-se os resultados relativos à avaliação da fluência da leitura oral na pré e pós-

intervenção. Segundo, expõem-se os resultados obtidos durante na implementação do 

procedimento de tutoria de pares e relacionados com o desempenho dos participantes. 

Por fim, os resultados da avaliação do programa. 

3.1. Resultados da avaliação da fluência de leitura oral 

3.1.1. Precisão inter-avaliadores 

A utilidade dos resultados da avaliação com base no currículo depende da precisão 

do avaliador (Coulter et al., 2009), pelo que considerou-se crucial garantir a precisão do 

avaliador que realizou a avaliação da fluência da leitura oral e, deste modo, a fidelidade 

dos resultados. Apesar de comummente ser efectuada através do acordo inter-juízes 

(Almeida & Freire, 2008), devido às características dos resultados, optou-se por fazer a 

correlação entre os resultados dos dois avaliadores independentes para obter o grau de 

concordância entre ambos. Assim, analisou-se o grau de associação entre os resultados da 

avaliação pré e pós-intervenção de ambos os avaliadores através da correlação de Pearson. 

 

 

 

   

Os resultados (Tabela 3.1.) evidenciam correlações elevadas e significativas para a 

velocidade e precisão leitora entre os avaliadores, nos dois momentos de avaliação, à 

excepção da precisão leitora que na pós-intervenção apresenta uma correlação moderada. 

Neste sentido, assume-se uma elevada precisão inter-avaliador e, consequentemente, a 

fidelidade dos resultados da avaliação da fluência de leitura oral. 

Tabela 3.1. Correlação de Pearson na precisão inter-avaliador 

Fluência de leitura Pré-intervenção Pós- Intervenção 

Velocidade leitora .99** .99** 

Precisão leitora .95** .60** 

Nota: **significativo a p <0.01 
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3.1.2. Análise inter-grupos  

Tendo em consideração que os alunos do 2.º ano encontram-se em fase de 

desenvolvimento da fluência, considerou-se necessário averiguar os participantes do 

programa “Ler contigo, Ler melhor” melhoraram a sua fluência e se essa melhoria foi 

devido ao programa, pelo que comparou-se o grupo experimental com o grupo de 

comparação quanto à velocidade e à precisão leitora, antes e depois da intervenção.  

Inicialmente, analisou-se a normalidade da distribuição dos resultados e a 

homogeneidade da variância através do teste Kolmogorov-Smirnov e do teste de Levene, 

respectivamente, para garantir os critérios necessários à utilização dos testes 

paramétricos. Os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS(18)G.C.=0.164; p=0.200; 

KS(14)G.E.=0.150; p=0.200) indicam que existe uma distribuição normal da variável 

velocidade leitora em ambos os grupos, no entanto, esta distribuição não se verifica para a 

variável precisão leitora. Os resultados do teste de Levene demonstram que o grupo 

experimental e o grupo de comparação são homogéneos, tanto na velocidade leitora 

(F(1,30)= 0.372; p=0.546) como na precisão leitora (F(1,30)= 0.220; p=0.643). 

Dado a variável dependente apresentar uma distribuição normal e foi assumida a 

igualdade entre os grupos, optou-se por usar o teste t-Student para amostras 

independentes para verificar a significância da diferença entre o grupo experimental e de 

comparação na pré e na pós-intervenção. Apresenta-se na tabela 3.2 a média, o desvio-

padrão e a análise da diferença das médias na fluência de leitura entre os grupos.  

Tabela 3.2. Média, desvio-padrão e análise da diferença das médias na fluência de 
 leitura entre os grupos, na pré e pós-intervenção (N=32) 

Fluência de leitura Grupo 

Pré-intervenção  Pós- Intervenção 

t P M DP t p M  DP 

Velocidade leitora G.E. (n=14) 50.61 19.78   64.04 21.47   

 G.C. (n=18) 51.30 22.29 .092 .927 65.46 23.39 .176 .862 

Precisão leitora G.E. (n=14) 93.21 5.31 -.320 .751 94.94 4.22 .143 .887 

 G.C. (n=18) 92.57 5.83   95.13 3.56   
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Verifica-se que antes da intervenção não existiam diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, tanto na velocidade como na precisão leitora. Na pós-

intervenção o grupo experimental apresentou uma velocidade e precisão leitora média 

inferior ao grupo de comparação, porém estas diferenças não são estatisticamente 

significativas. Estes resultados sugerem que as diferenças do grupo experimental 

evidenciadas entre a pré e pós-intervenção não são devidas ao programa.  

3.1.3. Análise intra-grupo experimental 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo experimental e de comparação, procurou-se averiguar se houve melhorias 

na fluência de leitura oral dos alunos com o programa “Ler contigo, Ler melhor”. Para isso, 

comparou-se os resultados da velocidade e da precisão leitora do grupo experimental 

antes e depois da intervenção, através do teste t-Student para amostras emparelhadas, 

cujos resultados se encontram na tabela 3.3.  

 

 

 

 

 

 Analisando a tabela 3.3. observa-se que os alunos apresentam uma melhoria 

estatisticamente significativa da fluência de leitura, tanto da velocidade como da precisão 

leitora, após a participação no programa.  

Seguidamente, procedeu-se à comparação dos resultados da fluência de leitura 

antes e depois da intervenção, para os tutores e para os tutorandos, separadamente, de 

modo a averiguar se ambos apresentam diferenças significativas entre os dois momentos 

de avaliação. Para isso usou-se o teste t-Student para amostras emparelhadas (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.3. Média, desvio-padrão e análise da diferença das médias da 
 fluência de leitura entre pré e pós intervenção do grupo experimental (N=14) 

Fluência de leitura 

Pré-intervenção  Pós- Intervenção 

t p M DP  M  DP 

Velocidade leitora 50.61 19.78  64.04 21.47 -7.74 .000* 

Precisão leitora 93.21 5.31  94.94 4.22 -2.50 .026* 

Nota: *significativo a p <0.05 
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 Pela análise da tabela 3.4 verifica-se que os tutores aumentaram a velocidade e a 

precisão leitora da pré-intervenção para a pós-intervenção, porém apenas as diferenças na 

velocidade leitora são estatisticamente significativas. Quanto aos tutorandos, 

apresentaram melhorias estatisticamente significativas tanto na velocidade como na 

precisão leitora após o programa de intervenção.  

De modo a evidenciar o aumento da fluência de leitura dos tutores e dos 

tutorandos, assim como, procurar contrastar a evolução entre ambos, construiu-se o 

Gráfico 1. Observando o Gráfico 1 constata-se que os tutorandos evoluíram mais do que os 

tutores na precisão leitora, enquanto na velocidade leitora demonstraram uma evolução 

semelhante. 

Gráfico 1. Resultados da evolução dos tutores e dos tutorandos na pré-intervenção e pós-

intervenção, quanto à velocidade e à precisão leitora. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.4. Média, desvio-padrão e significância da diferença das médias da 
 fluência de leitura entre pré e pós intervenção para o tutor e tutorando (N=14) 

Fluência de leitura 

Pré-intervenção  Pós- Intervenção 

t p M DP  M  DP 

Tutores (n=7)        

Velocidade leitora 63.78 16.57  77.60 18.61 -5.52 .001* 

Precisão leitora 97.41 0.93  97.73 1.02 -0.559 .595 

Tutorandos (n=7)        

Velocidade leitora 37.44 12.87  50.49 14.95 -5.032 0.002* 

Precisão leitora 89.00 4.37  92.14 4.40 -3.034 0.023* 

Nota: **significativo a p <0.05 
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3.1.4. Análise intra-individual 

Tendo em consideração que os tutores e os tutorandos apresentaram melhorias 

significativas na fluência de leitura oral, procurou-se conhecer a evolução individual 

desses alunos antes e depois da intervenção. Apresenta-se no Gráfico 2 os resultados da 

velocidade e precisão leitora dos tutores, cujos resultados indicam que na velocidade 

leitora todos os tutores evoluíram. Em contrapartida, na precisão leitora quatro tutores 

melhoraram e três pioraram ligeiramente, mas mantiveram-se no nível de autonomia. 

Destaca-se que o participante C manteve uma velocidade reduzida e uma descida 

acentuada da precisão, que pode ser consequente da reacção ansiosa manifestada durante 

a pós-intervenção ao percepcionar que estava a ser avaliado. 

Gráfico 2. Resultados da velocidade e da precisão leitora dos tutores na pré-intervenção e 

pós-intervenção 

   

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere aos resultados dos tutorandos, apresentados no gráfico 3, 

observa-se que todos melhoraram a velocidade leitora, porém três ainda apresentam 

valores reduzidos (abaixo de 40 pcl/min). Na precisão leitora todos os alunos 

progrediram, à excepção do participante F que diminuiu ligeiramente. Salienta-se que um 

aluno alcançou o nível de autonomia e um ainda se encontra no nível de frustração.  
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Gráfico 3. Resultados da velocidade e da precisão leitora dos tutorandos na pré-

intervenção e pós-intervenção 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Resultados da implementação do procedimento de tutoria de pares 

3.2.1. Monitorização do progresso dos tutorandos 

Para monitorizar o progresso dos tutorandos, o seu desempenho foi avaliado pelos 

tutores no decorrer da tutoria de pares, antes e depois do treino de leitura (AT e DT). Ao 

invés de avaliar a precisão leitora optou-se pelo número de erros. Apresenta-se, no Gráfico 

4, os resultados relativos à velocidade leitora e, no Gráfico 5, o número de erros. 

Verifica-se que, no geral, os tutorandos progrediram positivamente na velocidade 

leitora e no número de erros ao longo das sessões, porém este progresso não é linear 

havendo flutuações entre as mesmas. Estas variações podem estar associadas ao texto, ao 

estado emocional e a factores contextuais. Em relação à velocidade leitora (Gráfico 4), 

constata-se que todos melhoraram o desempenho entre o início e o final da sessão, o que 

seria de esperar dado ter havido treino da leitura. É de notar que alguns alunos 

demonstram uma melhoria acentuada após o treino, por exemplo o participante N na 

sessão 11 aumentou 53 PCL/min entre os momentos de avaliação. No que concerne ao 

número de erros (Gráfico 5), observa-se que há uma tendência para diminuir o número de 

erros após o treino, tal como é esperado, no entanto, por vezes, há um aumento de erros. 

Todavia, este aumento de erros é acompanhado pelo aumento do número de palavras 

lidas.  
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Gráfico 4. Monitorização do progresso dos tutorandos ao longo das sessões do 

procedimento de tutoria de pares, quanto à velocidade leitora. 
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Gráfico 5. Monitorização do progresso dos tutorandos ao longo das sessões do 

procedimento de tutoria de pares, quanto ao número de erros  
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3.2.2. Avaliação da consistência do tutor  

Para averiguar o grau de consistência dos tutores a implementar o procedimento 

de tutoria a pares, recorreu-se aos valores médios obtidos nas checklist quanto à 

consistência por etapa e global do procedimento (Tabela 3.5).  

Os resultados indicam que no geral os tutores implementaram o procedimento de 

tutoria de pares com elevada consistência (M = 95.05), sendo o valor mais baixo entre os 

tutores 92.31%. A análise da consistência por etapas evidencia que dez das treze etapas 

foram implementadas com 100% de consistência, sendo sobretudo as etapas relacionadas 

com a avaliação da fluência da leitura. Contudo, uma etapa (etapa 13) demonstrou uma 

reduzida integridade na sua execução (M = 57.14), o que significa que no geral os tutores 

não forneceram feedback aos tutorandos na maioria das sessões, sendo que nenhum dos 

tutores implementou com consistência de 100% esta etapa. 

  

Tabela 3.5. Resultados médios da consistência do tutor na implementação do procedimento 

de tutoria de pares, por etapa e no global (n=7) 

  Tutores (%) Média  

Etapa do procedimento A B C G H I J Tutores 

1. Regista dos erros na avaliação inicial. 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Indica onde o tutorando terminou. 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Conta e regista número de erros. 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Calcula e regista pcl. 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Lê em voz alta o texto para o tutorando. 100 100 100 100 100 100 50 92.86 

6. Tutorando lê e tutor ouve e observa. 100 100 75 75 100 75 100 89.29 

7. Tutorando lê e o tutor corrige erros  100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Regista dos erros na avaliação final. 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Indica onde o tutorando terminou. 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. Conta e regista número de erros. 100 100 100 100 100 100 100  100 

11. Calcula e regista pcl. 100 100 100 100 100 100 100 100 

12. Tutorando regista pcl e erros no gráfico. 100 100 100 100 100 100 100 100 

13. Tutor deu feedback ao tutorando. 25 25 75 75 75 75 50 57.14 

Consistência global do procedimento 94.23 94.23 96.15 96.15 96.15 96.15 92.31 95.05 

        



Resultados 

“Ler contigo, Ler melhor”: Programa de promoção da Fluência de Leitura Oral para o 2.º ano do 1.º Ciclo 41 

3.3. Resultados da avaliação do programa 

3.3.1. Entrevista semi-estruturada 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas (Anexo 5.3), dirigidas aos 

participantes do grupo experimental, foram identificados os seguintes temas: satisfação 

com o programa; benefícios percepcionados; reflexão sobre a aprendizagem; e, sugestões.  

Quanto à satisfação com o programa, emergiram duas categorias que se referem à 

apreciação global e às preferências dos alunos relativas aos conteúdos do programa, 

constituídas por diversas subcategorias e indicadores. Na apreciação global sobre o 

programa, os alunos identificaram aspectos positivos que revelaram a satisfação dos 

mesmos quanto aos materiais (“Eu li textos muito divertidos”), à recompensa e reforço 

(“Foi muito divertido porque deu-nos autocolantes porque portámos bem”), à relação com a 

dinamizadora (“a Raquel era muito nossa amiga”), ao método da tutoria (“eu gosto mais a 

pares porque a pares nós podemos ajudar os colegas e os colegas podem ajudar a nós”), bem 

como consideraram o programa como uma experiência positiva (“Foi muito divertido estar 

cá”). Apesar dos aspectos positivos predominarem, foram apontados aspectos negativos 

como o tempo de espera entre as tarefas (“Eu não gostei muito de ficar à espera”) e a 

existência de pouco tempo para expressão livre (“Eu não gostava quando não dava tempo 

para nós brincarmos”). Em relação às preferências nos conteúdos programáticos, os alunos 

revelaram as suas preferências relativas aos textos, às actividades e aos papéis 

desempenhados, em que se destaca que a maioria dos alunos preferiu ser tutorando (“Eu 

gostei mais de ser tutorando porque daquela parte onde leio e o tutor está calado”), bem 

como que consideraram os momentos de expressão livre (“Gostei daquela em que 

cantámos os textos”) e de leitura (“Gostei muito de ler”) como as actividades favoritas. 

Em relação aos benefícios percepcionados, identificou-se duas categorias, 

benefícios no desempenho e sócio-emocionais. Os primeiros resumem-se aos ganhos na 

leitura, que incluem melhorias na leitura (“Nós antes do programa líamos mais ou menos, 
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não líamos como agora”), aprendizagem de novas palavras (“Já aprendi novas palavras e já 

sei como é que se lê”), superação de dificuldades na leitura (“Eu tinha dificuldades em 

juntar as letras e agora já não tenho”) e mais motivação para a leitura (“Eu comecei a 

requisitar mais livros na biblioteca para treinar”). Os segundos incluem a aquisição e o 

desenvolvimento de competências sociais, como o respeito (“aprender a respeitar os 

outros”) e a ajuda (“aprendi que ajudar os outros é bom”), e de competências emocionais, 

como a confiança (“mais confiança”). Para além dos benefícios, os alunos também 

identificaram dificuldades na leitura que persistiram, nomeadamente a dificuldade em ler 

palavras grandes (“na leitura é aquelas palavras que são um bocadinho grandes”), novas 

(“nas palavras que eu nunca ouvi falar e nunca vi como se escreve baralho-me um bocado”) e 

com acentos (“tenho dificuldade por exemplo quando há acentos”), o que sugere uma auto-

reflexão sobre a aprendizagem. 

Por fim, foram levantadas sugestões para melhorar o programa quanto à sua 

estrutura e organização, designadamente, a mudança de pares (“Eu gostava de fazer par 

com a C.”) e o aumento da duração das sessões (“Devíamos ter dois tempos, o primeiro para 

ler e depois íamos fazer outra coisa”). Além disso, foi sugerida a continuidade do programa 

dirigido aos próprios (“Quando é que vai começar outra vez o programa”) e a outros 

colegas (“O H. ia gostar de estar aqui e ia-lhe fazer bem”), bem como foi manifestada a 

vontade de não terminar o programa (“eu não quero acabar o programa”). 

3.3.2. Questionário de opinião 

Na tabela 3.6 apresentam-se os resultados do questionário de opinião dirigido aos 

participantes do programa de intervenção, separados entre tutores e tutorandos, 

reflectindo a percepção dos mesmos. De modo geral, verifica-se que os alunos tendem a 

escolher a resposta “muito”, havendo homogeneidade das respostas tanto entre tutores 

como tutorandos, mas sobretudo nas respostas dos tutorandos. 
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 Analisando a tabela 3.6 constata-se que todos os alunos gostaram ser tutores ou 

tutorandos, à excepção de um tutor, no entanto quatro alunos responderam preferir 

trabalhar sozinhos do que em grupo, o que não é congruente com as afirmações feitas na 

entrevista, em que apenas um aluno mencionou preferir trabalhar sozinho. Tanto os 

tutores como os tutorandos afirmam que gostaram de desempenhar as respectivas 

Tabela 3.6. Resultados do questionário de opinião dos tutores e dos tutorandos (N=14) 

Itens 
Muito Pouco Nada 

Freq. % Freq. % Freq. % 
Tutores (n=7)       
 Gostei de trabalhar como tutor 6 85.7 1 14.3 0 0 

 Gostei de ensinar e de ajudar o meu colega 7 100 0 0 0 0 

 Sinto que aprendi como tutor 7 100 0 0 0 0 

 Aprendi ter paciência para ouvir meu colega 6 85.7 1 14.3 0 0 

 Acho que o meu colega melhorou a sua leitura 7 100 0 0 0 0 

 Sinto-me satisfeito por ter partilhado saber 7 100 0 0 0 0 

 Acho que o programa foi uma boa experiência 6 85.7 1 14.3 0 0 

 Zanguei-me com o meu colega 1 14.3 1 14.3 5 71.4 

 Gostei das actividades que realizei 6 85.7 1 14.3 0 0 

 Acho que leio melhor agora 7 100 0 0 0 0 

 Gostei de ler com o meu colega 7 100 0 0 0 0 

 Prefiro trabalhar sozinho do que como tutor 2 28.6 0 0 5 71.4 

 Gostava que este programa continuasse 7 100 0 0 0 0 

Tutorandos (n=7)       

 Gostei de trabalhar como tutorando 7 100 0 0 0 0 

 Gostei ter sido ajudado pelo meu colega 7 100 0 0 0 0 

 Sinto que aprendi ao ser tutorando 7 100 0 0 0 0 

 Aprendi ter paciência para ouvir meu colega 7 100 0 0 0 0 

 Acho que leio melhor 7 100 0 0 0 0 

 Sinto-me satisfeito por ter partilhado meu saber 7 100 0 0 0 0 

 Acho que o programa foi uma boa experiência 7 100 0 0 0 0 

 Zanguei-me com o meu colega 1 14.3 1 14.3 5 71.4 

 Gostei das actividades que realizei 7 100 0 0 0 0 

 Acho que meu colega melhorou a sua leitura 7 100 0 0 0 0 

 Gostei de ler com o meu colega 7 100 0 0 0 0 

 Prefiro trabalhar sozinho do que como tutorando 2 28.6 0 0 5 71.4 

 Gostava que este programa continuasse 7 100 0 0 0 0 
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funções e que aprenderam ao desempenhá-las. No que se refere à percepção dos ganhos 

na leitura, todos os tutorandos consideram que lêem melhor, sendo esta melhoria 

percepcionada por todos os tutores, o mesmo se verifica em relação à leitura dos tutores. 

 Por fim, destaca-se que a globalidade dos participantes considera que programa foi 

uma experiência positiva, gostaram das actividades realizadas e todos confirmaram a 

vontade de continuar o programa.  

3.3.3. Fichas de avaliação da sessão 

Tendo em consideração que a ficha de avaliação da sessão está dividida em 

avaliação do texto e em auto-avaliação do desempenho, optou-se por fazer a análise dos 

dados deste instrumento separadamente. 

Na avaliação do texto analisou-se a satisfação e a dificuldade de cada texto, 

obtendo a frequência e a percentagem de cada resposta (Anexo 5.1). A partir da análise 

dos resultados, verifica-se que relativamente à satisfação com o texto há uma 

homogeneidade nas respostas, sendo que no geral os alunos indicaram ter gostado muito 

de todos os textos. É de salientar que apenas dois textos, “O vendedor ambulante” e “Laura 

e a Escola” não foram do agrado de alguns alunos, havendo, três e cinco alunos, 

respectivamente, que indicaram não ter gostado nada do texto. Quanto à dificuldade dos 

textos constata-se uma maior heterogeneidade nas respostas, ainda assim todos os textos 

foram considerados fáceis pela maioria dos alunos.  

Em relação à auto-avaliação do desempenho, os resultados foram também 

analisados descritivamente quanto à frequência e à percentagem de resposta em cada uma 

das sessões, separadamente para tutores e tutorandos (Anexo 5.1). Analisando as 

respostas dos alunos observa-se que na generalidade das sessões a maioria dos alunos 

considera que trabalhou muito bem, o mesmo se verifica quando auto-avaliam o 

desempenho do seu par. Deste modo, os alunos raramente consideraram que trabalharam 

pouco, tanto individualmente como a pares.   
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO  

 

O presente estudo envolveu a concepção, implementação e avaliação de um 

programa de promoção da fluência de leitura, “Ler contigo, Ler melhor”, apresentando 

como objectivos analisar o impacto desse programa na fluência de leitura em alunos do 2.º 

ano, bem como averiguar a sua eficácia e eficiência. 

No que concerne ao impacto do programa “Ler contigo, Ler melhor”, os resultados 

da avaliação da fluência de leitura oral revelam que, após a intervenção, tanto o grupo 

experimental como o grupo de comparação melhoraram a velocidade e a precisão leitora, 

não existindo diferenças significativas entre os grupos, o que sugere que os progressos 

não foram devidos à participação no programa. A evolução de todos os participantes já era 

de esperar (corrobora a hipótese 1), uma vez que no 2.º ano de escolaridade a instrução na 

leitura deve contribuir para o desenvolvimento da fluência de leitura (National Research 

Council, 2008) e os participantes deste estudo estão inseridos num contexto escolar com 

abundante estimulação psicopedagógica no domínio da leitura. Todavia, esperava-se que o 

grupo experimental apresenta uma velocidade e precisão leitora significativamente 

superior ao grupo de comparação, pois receberam uma intervenção adicional ao 

participarem no programa, cujo conteúdo foi suportado pela literatura. Os resultados, no 

entanto, indicaram o inverso, infirmando a hipótese 2.  

Existem diversos factores que podem explicar estes resultados, designadamente: 

a) no âmbito do projecto de monitorização da fluência de leitura que decorre na escola ao 

longo de todo o ano lectivo os professores adoptam estratégias promotoras da fluência, 

consoante as necessidades dos alunos; b) pode ter ocorrido reactividade da medida usada 

na avaliação screening e na pré-intervenção, do mesmo modo que os alunos do grupo de 

comparação sabiam que iam ser novamente avaliados; c) os participantes de ambos os 

grupos pertencem à mesma turma e há uma grande interação entre as duas turmas do 2.º 

ano, havendo um interesse manifesto do grupo de comparação para participar no 
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programa, o que pode ter aumentado a motivação do grupo de comparação para a prática 

da leitura; d) todos os alunos do 2.º ano participaram no programa de promoção da leitura 

da escola, Ler+ na AEJ, mas nem todos os alunos participam nas mesmas tarefas. 

Esmiuçando os dados da avaliação da fluência de leitura do grupo experimental 

encontram-se resultados optimistas, sobretudo se observados em termos qualitativos e 

intra-individuais, que devem ser analisados com prudência devido aos resultados 

anteriores. Os resultados indicam que após a participação no programa os alunos 

manifestaram melhorias significativas na velocidade e na precisão leitora, sendo que esta 

diferença nos tutores é apenas significativa na velocidade leitora. Deste modo, os 

tutorandos evoluíram mais do que os tutores na precisão leitora, mas tiveram uma 

evolução similar na velocidade de leitora. Estes resultados corroboram em parte a 

hipótese 4. É de notar que todos os participantes do programa melhoraram a velocidade 

leitora, sendo que um dos tutorandos alcançou um desempenho superior a alguns tutores. 

Quanto à precisão leitora, metade dos tutores melhorou e os restantes diminuíram 

ligeiramente, mas todos se mantiveram no nível de autonomia que é o nível máximo.  

Os resultados individuais dos participantes sugerem que dois tutorandos não 

responderam adequadamente à intervenção nível II, pelo que, numa óptica RTI, podem ser 

candidatos à intervenção de nível III. 

No que se refere aos resultados da monitorização do progresso, indicam que o 

desempenho dos alunos oscila ao longo das sessões, o que indica que a fluência de leitura 

depende do contexto (e.g. texto) e de aspectos disposicionais (e.g. motivação). Além disso, 

constata-se que nas sessões finais o desempenho dos tutorandos é superior ao revelado na 

pós-intervenção. Isto pode ser consequente de: a) usar-se medidas de 1 minuto na 

avaliação pós-intervenção, uma vez que estas sobrestimam a velocidade leitora e 

subestimam o número de erros (Valência et al., 2010); b) reacção emocional durante a 

avaliação, consequente do contexto de avaliação; c) o tutor pode ter reduzida precisão na 

avaliação, que devia ter sido avaliada. 
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 Quanto aos dados da consistência da implementação, os resultados indicam que os 

tutores implementaram com elevada consistência o procedimento de tutoria a pares, o que 

sugere que alunos do 2.º ano treinados conseguem monitorizar o progresso dos pares 

através de procedimentos de avaliação com base no currículo, bem como implementar um 

procedimento estruturado de tutoria a pares, o que vai ao encontro do estudo de Dufrene 

e colaboradores (2010). Todavia, os tutores não deram frequentemente feedback aos 

tutorandos, embora a dinamizadora os alertasse regularmente para tal. 

Os resultados dos questionários de opinião e das entrevistas revelam que o 

programa trouxe benefícios para os seus participantes. Os alunos manifestaram 

percepcionar melhorias na leitura, considerando ter superado algumas das dificuldades 

neste domínio e adquirido novos conhecimentos, bem como afirmam estar mais 

motivados para a leitura, referindo lerem mais. Além disso, percepcionam ter 

desenvolvido competências sócio-emocionais, o que vai ao encontro de outros estudos de 

tutoria (e.g. Coelho, 2005). As observações diárias também foram úteis para evidenciar 

melhorias dos tutorandos ao longo das sessões, tais como: melhoraram a prosódia, 

começando a ler alto e a fazer entoação; revelaram mais motivação para a leitura e 

demonstraram-se mais confiantes nas suas competências leitoras e na auto-eficácia. 

Por fim, no se refere à avaliação do programa, os resultados indicam que este não é 

eficaz, no sentido em que os objectivos foram alcançados mas não devido ao programa. 

Apesar da fraca eficácia deste, não se pode deixar de reconhecer as suas virtudes, 

destacando-se a sua efectividade já que produziu efeitos independentes dos objectivos.  

À semelhança de qualquer investigação, este estudo apresenta diversas limitações. 

Não se realizou follow-up para verificar se os efeitos do programa se mantiveram, o que 

seria enriquecedor para a análise dos dados, pois não houve tempo para o fazer. 

Neste estudo quasi-experimental o grupo de comparação não recebeu nenhuma 

intervenção, continuando apenas com a instrução regular em sala de aula semelhante ao 

grupo experimental. Salienta-se que este estudo fundamentou-se no modelo RTI, 
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procurando ser um programa para o nível II, logo uma intervenção adicional dirigida 

apenas a alunos seleccionados consoante as suas dificuldades, sendo que os restantes 

recebem apenas o nível I que corresponde à instrução geral. Daí ter-se optado por não ser 

proporcionada uma intervenção a este grupo. Além disso, observaram-se limitações 

subjacentes a esta metodologia em contexto educacional (e.g. garantia de grupos 

experimentais homogéneos), que poderiam ter sido evitadas ao optar-se pelo design caso 

único, que permite demonstrar a efectividade da intervenção com pequenos grupos e sem 

requerer grupo de controlo. De acordo com Riley-Tillman e Burns (2009), para analisar o 

efeito das intervenções educacionais deve optar-se pelo design caso único, defendendo ser 

o mais indicado nas intervenções RTI. 

Houve dificuldade em controlar variáveis que podem afectar a validade interna 

(Almeida e Freire, 2008; Gay et al., 2009), designadamente: reactividade da medida usada 

nas avaliações; efeitos nos resultados devido à existência de avaliação ao longo da 

intervenção; os vários grupos pertenciam à mesma turma o que pode produzir efeito 

osmose; não se registaram as estratégias de estimulação aplicadas pela professora a 

determinados alunos, que podem ter sido dirigidas aos alunos do grupo de comparação. 

Por fim, identifica-se uma limitação relativa à fidelidade dos resultados da checklist 

de consistência do tutor, que foram obtidos a partir da análise realizada por apenas um 

observador ao invés de dois observadores para haver acordo inter-juízes, o que permitiria 

garantir a fidelidade dos resultados deste instrumento (Almeida & Freire, 2008). 

Considera-se que estas limitações não invalidam o interesse educacional e 

científico do presente estudo, pelo que apresenta-se, em seguida, propostas para estudos 

futuros e implicações para a prática psicopedagógica que advêm do mesmo. 

4.1. Implicações para a prática psicopedagógica 

Tal como outros autores nacionais (e.g. Gonçalves, 2011) e internacionais (e.g. 

Reutzel, 2006) preconizam, defende-se que o ensino da fluência de leitura deve integrar 

explicitamente o ensino da leitura e, portanto, deve estar incluído no currículo nacional do 
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1.º Ciclo do Ensino Básico, havendo uma Educação para Todos. Tendo em consideração 

que o modelo RTI é um modelo de intervenção que engloba todos os alunos, acredita-se 

que ser integrado nas escolas portuguesas, pois poderia contribuir para colmatar diversos 

problemas escolares que assolam o panorama nacional, como o insucesso escolar. 

De imediato surge a dúvida: será este modelo exequível em Portugal? Parece que 

sim, tome-se o exemplo da Associação Este Janz que implementa em grande parte o 

modelo RTI, apesar de serem necessárias diversas melhorias, pode-se considerar uma 

escola pioneira na implementação deste modelo, em Portugal, na instrução da leitura, o 

que tem sido frutífero na qualidade do ensino dos seus alunos. Neste sentido, acredita-se 

que este modelo é exequível e necessário em Portugal, tanto que defende-se que deva ser 

adoptado no currículo nacional, sobretudo devido às diversas vantagens subjacentes, as 

quais não há espaço para mencionar e reflectir. 

Assim, é importante que haja programas de intervenção adicionais à instrução 

geral, que constituam uma intervenção para o nível II. O programa “Ler contigo, Ler 

melhor” pode ser usado em contexto escolar como uma intervenção de nível II, numa 

abordagem de protocolo estandardizado, dirigida a alunos do 2.º ano que manifestam 

dificuldades na descodificação leitora, ou seja, uma velocidade e precisão leitora abaixo do 

esperado, necessitando de desenvolver a sua fluência de leitura. Como valor de referência, 

na ausência de valores normativos para a população portuguesa, pode usar-se as normas 

americanas ou valores de referência internos, porém estes devem ser considerados com 

prudência e contrastados com os valores obtidos em estudos de avaliação da fluência de 

leitura em contexto nacional (e.g. Luís, 2010; Tristão, 2009; Tristão, Silva, & Aleixo, 2011). 

Destaca-se que este programa enquanto intervenção de nível II tem os seus efeitos 

maximizados ou possivelmente dependentes de uma instrução geral de qualidade.  

Embora seja um programa baseado no modelo RTI, não significa que só possa ser 

implementado em escolas que seguem este modelo. Pelo contrário considera-se que este 

programa pode ser aplicado em qualquer escola, acreditando-se que pode ser uma mais-
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valia para as escolas do 1.º Ciclo que procuram fomentar competências leitoras, como a 

fluência de leitura. A sua implementação também poderá ser adequada a outros contextos 

educativos que procurem prevenir e remediar dificuldades na descodificação leitora, por 

exemplo: centros de estudo; bibliotecas; consultórios de intervenção psicológica que 

implementem programas de intervenção, entre outros. 

Outras implicações para a prática psicopedagógica prendem-se com os materiais 

e instrumentos desenvolvidos neste estudo. Os materiais de leitura e o cartão de registo da 

fluência do tutorando podem ser usados como materiais de apoio complementar à 

avaliação e promoção da fluência de leitura, pelos professores na sala de aula e por 

psicólogos educacionais na sua prática diária. Também a grelha de avaliação da lisibilidade 

de textos pode ser útil para a escolha de textos a usar nas intervenções psicopedagógicas. 

Além disso, considera-se que o procedimento de avaliação com base no currículo em 1 

minuto, usado pelos tutores, pode ser adoptado para monitorizar o progresso dos alunos 

tanto na prática do professor como do psicólogo educacional. Por exemplo, no início da 

semana o professor pode rapidamente avaliar a fluência de todos os alunos com recurso a 

este procedimento, cujo desempenho deve ser registado num gráfico ao longo das 

semanas e que pode ser exposto na sala de aula. Outra alternativa pode ser, os alunos 

realizarem entre si, a pares, a monitorização do progresso semanalmente tal como foi 

realizado neste estudo. Por último, o procedimento de tutoria de pares proposto pelo 

Programa “Ler contigo, Ler melhor” pode ser adoptado em sala de aula com todos os 

alunos ou até mesmo pelo psicólogo educacional no contexto de aconselhamento 

educacional, sendo o tutor. 

Em suma, acredita-se que a maior implicação deste estudo na prática 

psicopedagógica é sugerir que qualquer intervenção no domínio da fluência da leitura, 

pode ser benéfica para os anos até mesmo os que não participam no programa, não só pela 

reactividade que provoca nos alunos, mas também nos professores e na escola. Parece que 

só não podemos ficar inertes, já que pequenas acções no domínio da fluência podem fazer 
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grandes diferenças no desempenho das crianças e, assim, contribuir para prevenir 

dificuldades na aprendizagem e fomentar o sucesso escolar e pessoal das nossas crianças. 

4.2. Sugestões de melhoria do programa “Ler contigo, Ler melhor” 

Para finalizar, sugere-se algumas modificações neste programa, as quais poderão 

contribuir a sua suficiência e eficácia.  

 Considera-se crucial o aumento da frequência semanal das sessões para três 

sessões semanais e, consequentemente, do número de sessões do programa, sobretudo 

das sessões do procedimento de tutoria de pares. Assim, propõe-se que o procedimento de 

tutoria de pares decorra durante dez semanas com três sessões semanais, havendo trinta 

sessões ao invés de nove, o que corresponde à duração e frequência mínima aconselhada 

para as intervenções de nível II do modelo RTI (e.g. VanDerHeyden & Burns, 2010). 

Sugere-se ainda que haja mais uma sessão de formação inicial, destinada à realização da 

segunda actividade “O jogo de palavras”, uma vez que na implementação do programa não 

houve tempo para concretizar esta actividade. Para o treino de tutores deve existir, pelo 

menos, mais uma sessão destinada à sensibilização da importância e necessidade do 

feedback e à explicação de como este pode ser conseguido.  

 Além das alterações referidas considera-se necessário diversificar os materiais de 

leitura usados no procedimento de tutoria a pares, variando não só a dificuldade como o 

tipo de texto. Propõe-se que, para além de textos narrativos, sejam incluídos textos 

poéticos, pois um leitor fluente num texto narrativo não significa que o seja num poético 

(Reutzel, 2006). Uma outra proposta relacionada com os materiais prende-se com os 

alunos trazerem materiais de leitura (e.g. jornais, revistas, livros) para aumentar a 

motivação e manter o empenho activo dos mesmos (Deeney, 2010); garantir que lêem 

textos do seu interesse; proporcionar e fomentar a leitura de textos diversificados; e, 

desmistificar nas crianças que a leitura se restringe apenas aos livros. Estes materiais 

podem ser intercalados com os materiais de leitura do programa, por exemplo, duas 

sessões com os textos do programa e a seguinte com um texto dos alunos. 
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 Por último, ao invés de usar calculadoras tradicionais optar-se, caso os recursos 

materiais o possibilitem, pelas calculadoras Word-Per-Minute Timer/Calculator que 

permitem calcular a velocidade leitora e cronometrar o tempo de leitura, frequentemente 

usadas em contextos educativos internacionais e estão disponíveis para venda na internet 

através do site da Read Naturally. É de notar que estas calculadoras apresentam os 

indicadores em inglês, mas que podem ser facilmente modificados para português 

colando-se os respectivos nomes em cima. O ideal seria construir em Portugal 

calculadoras semelhantes.  

4.3. Estudos futuros 

A investigação nacional no domínio da fluência de leitura, comparativamente à 

investigação internacional, está a dar os primeiros passos, tendo este estudo contribuído 

para esta caminhada. Ainda assim, percebe-se facilmente a necessidade de continuar a 

investigação neste domínio, focada quer na avaliação quer na intervenção, defendendo-se 

piamente a sua relevância no âmbito nacional. Apresentam-se de seguida sugestões para 

futuros estudos, sobretudo na componente interventiva. 

Primeiramente cumpre destacar a necessidade de estudos normativos de valores 

de referência da velocidade leitora para a população portuguesa, o que já tem sido 

apontado em estudos anteriores (e.g. Tristão, 2009). Reforça-se esta necessidade, não só 

pela extrema importância e utilidade na prática psicopedagógica, mas também pela sua 

aplicabilidade na investigação. Tome-se como exemplo, no presente estudo não havia 

valores de referência que fundamentassem a selecção dos alunos para o programa. 

Dada a necessidade de construir instrumentos de avaliação da lisibilidade de 

textos para a língua portuguesa e que as fórmulas de lisibilidade frequentemente usadas 

têm revelado falibilidade (Martins, 2011), pensa-se que a grelha de avaliação da 

lisibilidade de textos, desenvolvida neste estudo, pode constituir um desses instrumentos. 

Neste sentido, sugerem-se estudos sobre a utilidade e adequabilidade deste instrumento 

para avaliar a lisibilidade, assim como, sobre as suas características psicométricas.  
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Seria interessante e relevante para a intervenção psico-pedagógica na leitura, a 

existência de colectâneas de textos para cada ano de escolaridade do 1.º Ciclo, 

empiricamente validadas, úteis na avaliação e na promoção da fluência de leitura. Tal 

exigiria estudos prévios para apoiar empiricamente esses textos como materiais de 

intervenção e de avaliação com base no currículo. Tome-se como exemplo, a colecção 

“Building fluency” (Tindal, s.d.) em que cada livro contém uma coletânea de vários tipos de 

textos para promover a fluência de leitura. 

Devem desenvolver-se mais estudos sobre a eficácia de estratégias e métodos de 

intervenção na fluência de leitura em contexto escolar português para os diferentes níveis 

do ensino básico e que envolvam outros métodos e estratégias de promoção da fluência, 

cuja eficácia tem sido demonstrada na investigação internacional, tais como: teatro de 

leitores (e.g. Clementi, 2010) e auto-modelagem por vídeo (e.g. Greenberg, Buggey, & 

Bond, 2002). Destaca-se que estudos futuros devem considerar não só os atributos de 

desempenho, enfatizados neste estudo, mas também os atributos disposicionais (e.g. 

crenças face à leitura) envolvidos no desenvolvimento da fluência (Walker et al., 2003). 

Outros estudos complementares devem continuar a demonstrar que os alunos 

conseguem monitorizar o desempenho da fluência de leitura dos pares, usando 

procedimentos de avaliação com base no currículo, o que pode ser uma estratégia a incluir 

na instrução da leitura em sala de aula. 

Por fim, considera-se importante continuar a desenvolver estudos da eficácia do 

programa “Ler contigo, Ler melhor”, no entanto deve realizar-se primeiramente algumas 

alterações no mesmo com base nos resultados e limitações do presente estudo. Seria 

pertinente realizar esses estudos com amostra mais amplas, com alunos do ensino público 

e privado, de escolas que não apresentem elevada estimulação no domínio da leitura e de 

escolas não urbanas, bem como usar a metodologia experimental caso único. Seria 

também relevante analisar as diferenças na eficácia e na eficiência do programa entre 

diferentes amostras e contextos de ensino. 
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ANEXO 1. 

Programa de intervenção “Ler contigo, Ler melhor” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.1. 

Descrição do programa “Ler contigo, Ler melhor” 



 

 

 

O programa “Ler contigo, Ler melhor” é um programa de promoção da fluência de 

leitura oral, ao nível da velocidade e da precisão leitora, de cariz preventivo e remediativo, 

tendo em vista desenvolver a automatização da descodificação. Neste sentido é destinado 

a crianças do 2.º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico com dificuldades ao nível da velocidade 

e da descodificação leitora. 

 

O programa “Ler contigo, Ler melhor” envolve num procedimento de tutoria de 

pares em pequenos grupos (6 a 8 elementos) organizados a pares, a implementar fora da 

sala de aula duas sessões semanais, com duração de um tempo lectivo. Este programa é 

composto por 14 sessões organizadas em quatro etapas: primeira, apresentação e 

formação inicial; segunda, treino de tutores; terceira, e, procedimento de tutoria de pares; 

quarta, finalização e avaliação do programa. 

A primeira etapa, apresentação e formação inicial, envolve a apresentação do 

programa; a exploração dos objectivos; o estabelecimento de regras e a definição de 

funções dos tutores e dos tutorandos que devem emergir do grupo. Após o 

estabelecimento de regras, que devem emergir do grupo com orientação e auxilio do 

dinamizador, há a assinatura de um contrato de trabalho que se optou por denominar de 

compromisso de trabalho. Além disso, esta etapa envolve o estabelecimento da relação 

entre o par e a aquisição de competências associadas ao tutor e ao tutorando através do 

desenvolvimento de actividades a pares não relacionadas com actividades de leitura. 

A segunda etapa corresponde ao treino de tutores que consiste em ensinar ao 

tutor, através da modelagem e treino, o protocolo de tarefas que têm de seguir aquando da 

implementação do procedimento de tutoria de pares, assim como, em adquirir e 
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Descrição do programa 

Estrutura e organização do programa 



 

 

desenvolver competências necessárias à execução do procedimento. Destaca-se que esta 

etapa é destinada apenas aos tutores contrariamente às restantes sessões que são 

dirigidas a todos os participantes.   

Em relação à terceira etapa, consiste em implementar o procedimento de tutoria 

de pares que engloba as seguintes estratégias de promoção da fluência de leitura: leituras 

repetidas, modelo de leitura fluente, feedback do desempenho, avaliação com base no 

currículo, monitorização do progresso do aluno e gráfico do progresso. Este procedimento 

segue um protocolo que é aplicado pelos tutores e supervisionado e orientado pelo 

dinamizador do programa.  

Por fim, a etapa de finalização e avaliação do programa, consiste no término do 

programa através da conversa informal com os alunos e da atribuição do diploma de 

participação. Esta etapa comporta ainda a avaliação do programa por parte dos 

participantes através de uma entrevista semi-estruturada aplicada em grupo e da resposta 

ao Questionário de Opinião. 

 

 

Apresenta-se no Quadro 1 as sessões e actividades de cada etapa do programa, 

bem como os respectivos materiais de apoio. Todas as sessões têm dois momentos de 

expressão livre, no início e no final da sessão, nos quais se desenvolvem actividades livres 

ou conversa informal durante 5 minutos. Além disso, no final da sessão é atribuído um 

autocolante, escolhido pelo aluno, a todos os alunos que cumpriram as tarefas propostas e 

revelaram um comportamento congruente com as regras de funcionamento para o 

programa, como forma de reforço e recompensa. 

 

 

 

Sessões, actividades e materiais de apoio do programa  



 

 

 

Quadro 1. Estrutura do programa “Ler contigo, Ler melhor”: Sessões, actividades e materiais. 

Sessão Actividades Materiais 
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1. Receber os participantes. 

� Compromisso de 
trabalho 
� Ficha Registo sessão 

2. Apresentar o programa e explorar os objectivos, agendar 
as sessões, formação dos pares. 

3. Estabelecer regras de convivência e de trabalho a pares e 
nas sessões, que devem emergir do grupo. 

4.  Apresentar, ler e assinar o compromisso. 

5. Explorar com os participantes as funções, as regras e os 

princípios do tutor e do tutorando. 

6. Terminar a sessão. 
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1. Receber os participantes e momento de expressão livre. 
� Regras do tutor 
� Regras do tutorando 
� Quem é o meu tutor 

� Jogo das palavras 
� Ficha registo sessão 
� Registo actividades 

� Lápis 
� Borrachas 

2. Distribuir folha com as regras e princípios do tutor e do 
tutorando, de acordo com a sessão anterior. 

3. Realizar a primeira actividade de formação inicial: “Quem 
é o meu tutor”. 

4. Realizar a segunda actividade de formação inicial: “Jogo 
das palavras”. 

5. Preencher a ficha de registo de actividades. 

6. Momento de expressão livre e terminar a sessão. 
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1. Receber os participantes e momento de expressão livre. 

� Texto “Olá Inverno” 

� Folha de cotação “Olá 
Inverno” 

� Cronómetro 
� Folha de registo de 

actividades 
� Lápis 
� Borracha 
� Calculadoras 

2. Ensinar o registo de erros na leitura concomitante à 
leitura e posterior demonstração. 

3. Tutores treinam o registo de erros enquanto ouvem a 

leitura do texto que é lido pelo dinamizador. 

4. Dinamizador corrige os erros cometidos, dá feedback do 

desempenho e esclarece dúvidas. 

5. Ensinar a cotação da leitura quanto às palavras 

correctamente lidas e o número de erros e, 
posteriormente, cotação feita pelos alunos. 

6. Tutores treinam o procedimento de avaliação com base no 
currículo, ensinado nos pontos anteriores, sendo o 
dinamizador o leitor do texto. 

7. Preencher a folha de registo de actividades. 

8. Momento de expressão livre e terminar a sessão. 
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1. Receber os participantes e momento de expressão livre. 
� Folha Registo de 

actividades 
� Cronómetro. 

� Texto “Laranjal” 
� Folha de cotação do 

“Laranjal” 
� “O que tenho de 

fazer” 
� Lápis 
� Borrachas 

� Calculadoras 

2. Ensinar o procedimento de tutoria que implementarão aos 
tutorando, recorrendo à lista “o que tenho de fazer” 

3. Formar pares. 
4. Treinar o procedimento de tutoria, em que um é o tutor e 

outro o tutorando. Alternar as funções. O dinamizador vai 
orientando e auxiliando, focando em promover 

competências de tutor (e.g. ensinar a dar feedback). 

5. Dinamizador corrige os erros no desempenho, esclarece 

dúvidas e dá feedback ao tutor. 

6. Preencher a folha de registo de actividades. 

7. Momento de expressão livre e terminar a sessão. 



 

 

 

No que se refere aos materiais de apoio complementar todas as sessões 

apresentam vários materiais que são descritos em seguida. Note-se que todos os matérias 

são as cores devido à população alvo deste programa. 

I. Compromisso de trabalho: é um contrato de trabalho que contém as regras que 

os participantes e o dinamizador do programa devem cumprir durante as sessões do 

programa, bem como os Encarregados de Educação. Este é assinado pelos participantes, 

dinamizador e Encarregados de Educação como forma de compromisso do respeito das 

regras. Apesar das regras estarem definidas no compromisso, estas devem emergir 

previamente do grupo que podem ser orientadas pelo dinamizador. O compromisso visa 

aumentar o sentido de responsabilidade e a motivação dos alunos, bem como relembrar as 

regras definidas pelo grupo. 

Quadro 1. Estrutura  programa “Ler contigo, Ler melhor”: Sessões, actividades e materiais (Cont.) 
Sessão Actividades Materiais 
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1. Dinamizador distribui os materiais necessários pelas 
mesas da sala antes dos participantes chegarem. 

� Materiais de apoio à 

leitura: texto e folha 
de cotação 

� “O que tenho de 
fazer” 

� Cartão de registo da 

fluência de leitura 
� Folha de Registo de 

actividades 

� Cronómetro 
� Lápis 
� Borrachas 

� Calculadoras 

2. Receber os alunos e momento de expressão livre. 

3. Implementação do procedimento de tutoria a pares, ao 

longo do qual o tutor e o dinamizador dão feedback do 
desempenho ao tutorando. 

3.1. Avaliação 1 minuto inicial ao tutorando, sendo tutor a 
observar e registar a leitura e, concomitantemente, o 

dinamizador cronometra. 

3.2. Leitura em voz alta do texto por parte do tutor. 

3.3. Leitura do texto pelo tutorando, o tutor apenas 
acompanha a leitura.  

3.4. Leitura do texto pelo tutorando, o tutor corrige os 
erros cometidos.  

3.5. Aplicação da avaliação 1 minuto pelo tutor, enquanto 
o dinamizador cronometra. 

3.6. O tutorando registo a velocidade de leitura e o 
número de erros no cartão de registo da fluência. 

4. Preencher a folha de registo de actividades. 

5. Momento de expressão livre e terminar a sessão. 

Nota: na sessão 13 os participantes trocam de funções, i.e., o 
tutor passa a tutorando e vice-versa. 
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 1. Receber os alunos e momento de expressão livre. � Gravador 
� Lápis 
� Guião da entrevista 
� Questionário de 

opinião 
� Diploma 

2. Realizar a entrevista semi-estruturada com todo o 
grupo, fazendo a gravação áudio da mesma. 

3. Preencher o questionário de opinião. 

4. Finalizar o programa e encerrar a sessão. 



 

 

II. Regras do tutor e do tutorando: consiste numa lista de regras e princípios que 

caracterizam um bom tutor ou tutorando, que deve emergir do grupo com auxilio do 

dinamizador. Esta lista deve ser relembrada pelo dinamizador ao longo do programa, a fim 

de estimular o desenvolvimento das competências de tutor e tutorando.  

III. “Quem é o meu tutor” e “Jogos das palavras”: correspondem a actividades de 

trabalho em pares orientadas para o desenvolvimento de competências associadas às 

funções de tutorando e de tutor. As actividades correspondem à realização de tarefas por 

parte do tutorando com o apoio do tutor. Estas actividades visam a aquisição e o 

desenvolvimento dessas competências e, concomitantemente, o estabelecimento de uma 

relação de tutoria entre os elementos do par.  

IV. Materiais de apoio à leitura: referem-se aos materiais de apoio ao procedimento 

de tutoria de pares, consistindo num conjunto de 9 textos e nas respectivas folhas de 

cotação, um para cada sessão havendo um aumento de dificuldade dos mesmos ao longo 

do procedimento de tutoria, nomeadamente: “As andanças do senhor fortes” (sessão 5); “A 

zebra” (sessão 6); “O vendedor ambulante” (sessão 7); “A chegada da minha irmã” (sessão 

8); “A Laura e a escola” (sessão 9); “A festa de anos” (sessão 10); “Se eu fosse muito 

magrinho” (sessão 11); “Aldeia das Flores” (sessão 12);e, “Ninguém me faz falta” (sessão 

13); Os textos são oriundos de manuais escolares de Língua Portuguesa do 2º ano de 

escolaridade, apresentando o mesmo conteúdo e ilustração do original, tendo sido 

alterado apenas o tipo de letra e espaçamento do texto que é idêntico em todos os textos. 

Por cada texto há uma folha de cotação (sendo entregues dois exemplares por sessão) que 

auxiliam a execução das tarefas do protocolo que o tutor tem de executar. As folhas de 

cotação são baseadas nas folhas de cotação usadas nos procedimentos de avaliação 

informal da leitura oral adaptados em estudos recentes (e.g. Gonçalves, Tristão, Branco, & 

Correia, 2009; Tristão, 2009; Luís, 2010), contendo apenas o registo no número de 

palavras correctamente lidas e o número de erros. 

V. Cartão de registo da fluência: engloba dois gráficos, um para o registo da 

velocidade leitora e outro do número de erros, nos quais o tutorando regista o valor obtido 



 

 

nessas variáveis em cada sessão do procedimento de tutoria de pares, a fim de monitorizar 

o seu progresso e registá-lo num gráfico. 

VI. Diploma: diploma de participação no programa “Ler contigo, Ler melhor”, 

destinado a todas as crianças que participaram no programa, atribuído como forma de 

recompensa e agradecimento. Este deve ser impresso num tipo de papel adequado. 
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ANEXO 1.2. 

Materiais de apoio ao programa “Ler contigo, Ler melhor” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________, aluno(a) do 2.º 

ano da turma _____, após ter conversado e reflectido com os meus colegas e com a Raquel 

Silva sobre a importância desta aula, assim como, sobre a importância do meu papel para o 

meu sucesso escolar e dos meus colegas, comprometo-me a:  

 Ser assíduo e pontual. 

 Respeitar os meus colegas, os professores e todos os funcionários da escola. 

 Ajudar os meus colegas. 

 Participar com interesse nas actividades propostas na escola. 

 Estar bem-disposto. 

No início da aula 

 Não encontrar na sala a correr. 

 Cumprimentar a Raquel e outras pessoas que estejam na sala. 

  Guardar o material que não é necessário para a aula. 

 Sentar ordeiramente na cadeira. 

 Colocar em cima da mesa apenas o material necessário. 

 Aguardar em silêncio as instruções da Raquel. 

Durante a aula 

 Não comer, nem mastigar pastilha elástica. 

  Estar atento(a). 

  Evitar fazer ruídos que prejudiquem as actividades. 

  Não me levantar sem autorização. 

  Colocar todas as minhas dúvidas e opiniões.  

  Executar as actividades propostas. 

 Realizar com empenho o meu papel como tutor ou tutorando. 

  Respeitar as regras de tutor ou tutorando. 

Depois da aula 

 Dizer e mostrar o que eu quiser! 

  Despedir-me. 

  Sair ordeiramente. 

Compromisso 
LER CONTIGO, 

LER MELHOR 



 

 

A Raquel compromete-se a: 

 Ser pontual e assídua. 

 Preparar a aula e a sala. 

 Trazer sempre o material necessário para a aula. 

 Dar as instruções das actividades. 

 Orientar os alunos a realizar as actividades propostas. 

 Tirar todas as dúvidas dos alunos. 

 Respeitar todos os alunos. 

 Ver e ouvir o que os alunos quiserem mostrar ou dizer. 

 Manter os Encarregados de Educação informados e esclarecer as suas dúvidas. 

 Cumprir as regras de sigilo e de privacidade. 

 Ajudar os alunos a melhorar a sua leitura. 

 

Encarregado(a) da Educação compromete-se a: 

 Não criticar e aceitar as dificuldades do meu educando. 

 Ajudar o meu educando a ultrapassar as suas dificuldades. 

 Ouvir prazerosamente a leitura do meu educando. 

 Confiar no desempenho do meu educando e no trabalho da dinamizadora. 

 Contactar a dinamizadora sempre que se justifique. 

 

 

Eu, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) acima referido(a), tomei 

conhecimento e concordo com o presente contrato de trabalho, em vigor durante o 

programa de promoção de leitura.  

 

Lisboa, _____ de ________________ de 2011 

 

 

 

 

 

  

Aluno(a):___________________________________________ _________________________________________ 

Dinamizadora: ________________________________ _____________________________________________ 

Encarregado(a) de Educação: ____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

  

 Comporta-te sempre como um amigo. Não ajas como um(a) professor(a). 

 Esforça-te para conhecer muito bem o teu parceiro. Descobre o que ele gosta 

de fazer! 

 Tentar estar com o teu tutorando depois desta aula. Podem estar juntos no 

recreio e no almoço! 

 Tem paciência com o teu parceiro. O teu parceiro pode aprender menos 

depressa ou ser mais distraído do que tu, por isso, dá tempo ao teu parceiro para 

pensar. 

 Tem muita atenção ao que o meu parceiro faz. Tens de ter muita atenção ao que 

o teu parceiro diz, mas descobrires o que ele fez bem e que fez mal. 

 Aprende a ser positivo. Quando o teu parceiro fizer algo bem, diz-lhe o que ele fez 

bem. Elogia-o! Assim, vais ajudar o teu parceiro a sentir-se melhor. 

 Não critiques o teu parceiro. Ninguém gosta de ouvir comentários negativos, por 

isso se o teu parceiro se enganar não lhe digas que fez mal. Diz-lhe como se diz 

correctamente a palavra em que se enganou. 

 Demonstra ao teu parceiro que ele é importante. O teu parceiro tem de 

acreditar que ele é importante para ti para que queira aprender contigo. 

 Acredita que ajudar o teu parceiro é bom para ti. Ajudar os outros faz-nos 

sentir bem! Alem disso, ao ajudares o teu parceiro a ler também estás a aprender a 

ler melhor. 

 

 

 

 

  

Regras do Tutor 
LER CONTIGO, 

LER MELHOR 

Para seres um bom tutor, não tens de saber muito, mas 

tens de ser um bom companheiro! 

 



 

 

 

  

 

 

  

 Aceita a ajuda do teu parceiro. O teu colega pode ajudar-te a ler melhor, mas 

para isso tens de aceitar a sua ajuda. 

 Confia no teu parceiro. Conta as tuas dúvidas e dificuldades ao teu parceiro, 

podes confiar nele! 

 Tentar estar com o teu tutor depois desta aula. Podem estar juntos no recreio e 

no almoço! 

 Tem paciência. Para te ajudar o teu colega vai corrigir-te, aceita e tem paciência 

para ouvires a sua opinião. 

 Não tenhas vergonha. Quando te enganares não tenhas vergonha, todas as 

pessoas dizem e fazem coisas mal. 

 Agradece a ajuda. O teu parceiro vai ajudar-te a elogiar-te, não te esqueças de 

agradecer. Assim, vais estar a ajudar o teu parceiro. 

 Esforça-te ao máximo. A cada aula tenta ler cada vez melhor e nunca desistas! 

 Acredita sempre que consegues. Para leres melhor, tens de acreditar que 

consegues. Tu consegues ler melhor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regras do Tutorando 
LER CONTIGO, 

LER MELHOR 

Para seres um bom tutorando, tens de ser esforçado e um 

bom companheiro! 

 



 

 

 

 

 

 

GUIÃO DO TUTOR 

Quem é o meu tutor? 

A tua tarefa é ajudar o teu parceiro a descrever-te. Para isso deves lembrá-lo de 

algumas coisas que ele pode dizer sobre ti, por exemplo, as tuas características físicas, os 

teus gostos, os teus passatempos, entre outros. Lembra-te que não deves dizer ao teu 

colega o que ele deve escrever, mas sim dar-lhe pistas. Por exemplo, podes dizer: “podes 

falar sobre a cor dos meus cabelos ou dos meus olhos”. 

O esquema em baixo tem algumas pistas que podes dar ao teu parceiro, não 

precisas de dizer todas as pistas! Estas frases podem ajudar o teu parceiro a construir o 

seu texto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Formação Inicial: Actividade nº 1 

o nome é 

adora comer hambúrguer, batatas, piza, etc… 

é bom a jogar à bola, saltar à corda, fazer contas, jogar playstation 

gosta muito de… 

tem o cabelo da cor… 

usa óculos 

é alto, baixo, médio. 

é gordo, magro, normal. 

os desenhos animados preferidos são… 

a disciplina que mais gosta é… 



 

 

 

 

 

Quem é o meu tutor? 

 

 Descreve o parceiro que será o teu tutor, não te esqueças de usar a ajuda dele! Bom 

trabalho! 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Inicial: Actividade nº 1 
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Tutorando: _________________________________________ 

Tutor: _____________________________________________ 

Data: ______/________/___________ 



 

 

 

 

 

GUIÃO DO TUTOR 

O jogo das palavras 

 

 Neste jogo vais ajudar o teu parceiro a construir palavras, seguindo a regra do jogo.  

 

Como podes ajudar o teu parceiro: 

1. Verifica se o teu parceiro compreendeu bem a regra do jogo, não te esqueças de lhe 

dar tempo para pensar. Se não percebeu, ajuda-o a compreender através do 

exemplo. 

2. Lembra o teu colega que deve sempre tentar arranjar uma palavra cuja última 

sílaba dê para arranjar uma nova palavra. 

3. Se o teu parceiro arranjar uma palavra que não permite arranjar uma nova 

palavra, ajuda-o a arranjar outra palavra mais fácil. 

Por exemplo: nariz é uma palavra difícil para conseguir arranjar uma nova palavra, 

mas nabo é fácil de arranjar muitas palavras novas (bota, boca, bola, bonita, bolo). 

4. Se o teu parceiro tiver dificuldade em construir uma nova palavra, podes lhe dar 

pistas que o ajudem a encontrar uma palavra que saibas. Por exemplo: a palavra 

gato, podes dizer ao teu parceiro “é um animal que tem quatro patas e mia”. 

 

 

 

 

  

Formação Inicial: Actividade nº 2 
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Olá Inverno! 

Chove e ainda está escuro lá fora. O vento sopra e as árvores aba-

nam para lá e para cá, dançando. Apetece ficar no quentinho a ouvir o                   

ping... ping... da chuva.  

As botas, o chapéu-de-chuva e a capa, fartos de estarem no mes-

mo lugar, querem fazer-me companhia. Com eles saio de casa. Levo 

botas nos pés e luvas nas mãos. Seguro o guarda-chuva com muita 

força, não vá ele fugir e juntar-se à dança das árvores. 

O dia passa depressa. Antes que o dia acabe, pergunto à chuva se 

ainda me deixa brincar. 

Ao voltar para casa, o número de luzinhas cresce como se fossem 

estrelinhas. 

Quando me deito, gosto de imaginar as montanhas cobertas de 

neve, a nossa Serra da Estrela, os lagos gelados que conheci pelos 

livros...  

Uf! Que frio! Brrr... brrr. 

Carolina Lagarto  

Maria Monteiro 
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11 lugar, querem fazer-me companhia. Com eles saio de casa. Levo botas nos 

 

 
14 pés e luvas nas mãos. Seguro o guarda-chuva com muita força, não vá ele 

 

 
7 fugir e juntar-se à dança das árvores. 

 

 
13 O dia passa depressa. Antes que o dia acabe, pergunto à chuva se 

 

 
4 ainda me deixa brincar. 

 

 
12 Ao voltar para casa, o número de luzinhas cresce como se fossem 

 

 
1 estrelinhas. 

 

 
11 Quando me deito, gosto de imaginar as montanhas cobertas de neve, 

 

 
11 a nossa Serra da Estrela, os lagos gelados que conheci pelos livros... 

 

 
5 Uf! Que frio! Brrr... brrr. 
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Maria Monteiro 
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2 O LARANJAL 

 

 
11 Era um laranjal de folhas verdes brilhantes. Como se um pincel com 

 

 
14 verniz as tivesse pintado uma a uma. E um dia veio uma menina pelo 

 

 
10 laranjal e sentou-se debaixo de uma laranjeira. Tinha os cabelos 

 

 
12 negros e caídos aos ombros, e um avental de flores amarelas. O 

 

 
11 perfume da terra misturava-se com o perfume das folhas do laranjal. 

 

 
2 Que perfume! 

 

 
11 A menina apanhou um fruto do laranjal. Tirou-lhe a casca, dividiu-o 

 

 
12 em gomos. Caiu sumo como sol. A menina comeu um gomo, outro 

 

 
14 gomo. Oh! O paladar! E riu a boca vermelha da menina. São os cinco 

 

 
13 sentidos: a vista, o ouvido (não ouvem a música das folhas ao vento 

 

 
13 no laranjal?) e o olfacto, o paladar e o tacto. Tudo num fruto. 
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O que tenho de fazer? 

 

1. Enquanto a Raquel conta o tempo, oiço com muita atenção o(a) tutorando(a) a ler e 

registo os erros cometidos na folha de cotação, mas não posso corrigir os erros. 

2. Indico na folha de cotação onde o(a) tutorando(a) parou de ler. 

3. Conto o número de erros e registo esse número na folha de cotação. 

4. Calculo o número de palavras correctas e registo esse número na folha de cotação. 

5. Leio para o(a) tutorando(a) em voz alta o texto, esforçando-me para ler o melhor que 

conseguir. 

6. Peço ao(à) tutorando(a)para ler novamente o texto. Oiço com muita atenção a sua 

leitura, sem corrigir os seus erros. 

7. Peço ao(à) tutorando(a)para ler novamente, mas agora corrijo os erros que ele(a) 

cometer. 

8. Aviso a Raquel que já terminámos de ler. 

9. Agora vamos ver quantas palavras o(a) teu(tua) parceiro(a) está a ler correctamente! 

Enquanto a Raquel conta o tempo, oiço com muita atenção o(a) tutorando(a) a ler e 

registo os erros cometidos na folha de cotação, mas não posso corrigir os erros. 

10. Indico na folha de cotação onde o(a) parou de ler. 

11. Conto o número de erros e registo esse número na folha de cotação. 

12. Calculo o número de palavras correctas e registo esse número na folha de cotação. 

 

Bom trabalho! 

 

Guião de Tarefas do Tutor 
LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
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Registo da Leitura 

A minha leitura passo a passo 

LER CONTIGO, 

LER MELHOR 



 

 

 

As andanças do Senhor Fortes 
 

O senhor Fortes era um 

homem forte. 

Era tão forte que com 

uma só mão agarrava numa 

mala castanha, bem grande, 

bem pesada. Uma mala bem forte. 

O senhor Fortes vendia coisas finas, delicadas. [...] 

Dentro da mala forte havia chávenas, pratos, canecas,copos, cinzeiros, 

bonecos de barro, frascos com perfume, cordões, espelhos, lenços e 

muitas coisas finas, delicadas. 

O senhor Fortes vivia numa grande cidade, com muitas casas, muitas 

ruas, muitas fábricas, muitos automóveis, muita gritaria, muito ruído, 

muito fumo, muito fumo. 

António Mota, As Andanças do Senhor forte, 

Ed. Afrontamento 
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5 As andanças do Senhor Fortes 

 

 
5 O senhor Fortes era um 

 

 
2 homem forte. 

 

 
5 Era tão forte que com 

 

 
5 uma só mão agarrava numa 

 

 
4 mala castanha, bem grande, 

 

 
6 bem pesada. Uma mala bem forte. 

 

 
8 O senhor Fortes vendia coisas finas, delicadas. [...] 

 

 
9 Dentro da mala forte havia chávenas, pratos, canecas, copos, 

 

 
9 cinzeiros, bonecos de barro, frascos com perfume, cordões, espelhos, 

 

 
6 lenços e muitas coisas finas, delicadas. 

 

 
11 O senhor Fortes vivia numa grande cidade, com muitas casas, muitas 

 

 
9 ruas, muitas fábricas, muitos automóveis, muita gritaria, muito ruído, 

 

 
4 muito fumo, muito fumo. 
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A zebra 

 

A zebra fugiu do zoo.  

Zebra, onde estás tu? 

 

Cem polícias a correr, 

não chegam para a prender. 

Cem bombeiros a apitar,  

não a conseguem caçar. 

 

Volta, volta para o zoo!  

Zebra, onde estás tu?   

 

Branca e preta, bem esticada,  

ela dorme, descansada,  

numa rua de Lisboa. 

 

 
 
 
 
  

«Esta zebra é mesmo boa! 

Podemos atravessar!» 

 Dizem a rir os meninos.  

E com seus pés pequeninos 

passam com muito cuidado  

para a zebra não acordar. 

Luísa Ducla Soares 
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 2 A zebra  

 
5 A zebra fugiu do zoo. 

 

 
4 Zebra, onde estás tu? 

 

 
4 Cem polícias a correr, 

 

 
5 não chegam para a prender. 

 

 
5 Cem bombeiros a apitar, 

 

 
4 não a conseguem caçar. 

 

 
5 Volta, volta para o zoo!  

 

 
4 Zebra, onde estás tu? 

 

 
5 Branca e preta, bem esticada 

 

 
3 ela dorme, descansada, 

 

 
4 numa rua de Lisboa. 

 

 
5 «Esta zebra é mesmo boa! 

 

 
2 Podemos atravessar!» 

 

 
5 Dizem a rir os meninos.  

 

 
5 E com seus pés pequeninos 

 

 
4 passam com muito cuidado 

 

 
5 para a zebra não acordar. 
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O vendedor ambulante 

O vendedor ambulante 

vende coisas muito boas. No 

Verão compro-lhe gelados e só 

gasto cinco coroas. 

De Inverno compro 

castanhas quentinhas, 

enfarruscadas. No resto do ano, 

enfim, pevides e amendoim. 

Gosto muito deste amigo que 

encontro pelo caminho. E, às vezes, 

penso comigo: "Quem me dera o seu 

carrinho!" 
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3 O vendedor ambulante 

 

 
4 O vendedor ambulante vende 

 

 
5 coisas muito boas. No Verão 

 

 
5 compro-lhe gelados e só gasto 

 

 
2 cinco coroas. 

 

 
4 De Inverno compro castanhas 

 

 
3 quentinhas, enfarruscadas. No 

 

 
6 resto do ano, enfim, pevides e 

 

 
1 amendoim. 

 

 
5 Gosto muito deste amigo que 

 

 
5 encontro pelo caminho. E, às 

 

 
5 vezes, penso comigo: "Quem me 

 

 
4 dera o seu carrinho!" 
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A chegada da minha irmã 
 

 

 

 

 

 

 

A mãe volta amanhã para casa. 

Mas a casa está diferente, e tenho medo que a mãe também o esteja. 

A cama de grades, de madeira castanha, que serviu para mim, já está 

posta no seu quarto, embora por agora a minha irmã vá dormir na alcofa. 

A banheira pequena, de plástico azul, também já está na casa de banho, 

pronta a servir. Há montanhas de fraldas brancas dentro de uma gaveta, 

mas a avó Elisa passa o tempo todo a queixar-se de que ainda são poucas. 
 

Alice Vieira, Rosa minha irmã Rosa, 

Caminho 
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5 

A chegada da minha irmã 
 

 

 
6 

A mãe volta amanhã para casa. 
 

 

 
14 

Mas a casa está diferente, e tenho medo que a mãe também o esteja. 
 

 

 
13 A cama de grades, de madeira castanha, que serviu para mim, já está 

 

 
14 posta no seu quarto, embora por agora a minha irmã vá dormir na alcofa. 

 

 
13 A banheira pequena, de plástico azul, também já está na casa de banho, 

 

 
12 pronta a servir. Há montanhas de fraldas brancas dentro de uma gaveta, 

 

 
15 

mas a avó Elisa passa o tempo todo a queixar-se de que ainda são poucas. 
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Laura e a escola 

 

Faltava um dia para a Laura voltar à escola. 

Ela sabia que a Mariana, o José e o Jair, seus vizinhos, iam ficar consigo na 

mesma sala. Também lá estariam a Inês e a Soraia, que desde o infantário lhe 

faziam companhia. 

Nas férias tinha-se lembrado muito do João, o rapaz das correrias. Muito 

certinho a fazer os trabalhos, logo que a campainha tocava saía o mais depressa 

que era capaz e corria pelo recreio fora. Os mais crescidos bem tentavam 

apanhá-lo, mas ele corria sempre mais do que eles. O primo tinha sido campeão 

da maratona e o João estava a treinar para ser como ele. 

Laura pensava: «Amanhã vou vê-los a todos. Vai ser uma festa». 

Carolina Lagarto 

Maria Monteiro 
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4 Laura e a Escola 

 

 
9 Faltava um dia para a Laura voltar à escola 

 

 
14 Ela sabia que a Mariana, o José e o Jair, seus vizinhos, iam ficar 

 

 
13 consigo na mesma sala. Também lá estaria, a Inês e a Soraia, que 

 

 
6 desde o infantário lhe faziam companhia. 

 

 
11 Nas férias tinha-se lembrado muito do João, o rapaz das correrias. 

 

 
12 Muito certinho a fazer os trabalhos, logo que a campanhia tocava saía 

 

 
13 o mais depressa que era capaz e corria pelo recreio fora. Os mais 

 

 
11 crescidos bem tentavam apanhá-lo, mas ele corria sempre mais do que 

 

 
14 Eles. O primo tinha sido campeão da maratona e o João estava a treinar 

 

 
4 para ser como ele. 

 

 
11 Laura pensava: ≪Amanhã vou vê-los a todos. Vai ser uma festa≫. 
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Tutor: _____________________________________________ 

Data: ______/________/___________ 
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LER CONTIGO, 

LER MELHOR 



 

 

A festa de anos 
O Gato Sapato ia fazer anos. Que tal organizar uma                

festa? 
Com as unhas rabiscou os convites em folhas de 

árvore    e mandou-os pelo pombo-correio. 
Em vez de bolo, pôs na mesa um grande peixe cru, 

acabado de pescar. Devia ser delicioso! Espetou-lhe       
sete espinhas de tubarão no lugar das velas. À volta,   

dispôs pratinhos cheios de carapaus.  
Ninguém faltou. Os convidados bem se divertiram a brincar com 

novelos de lã. O pior foi quando chegou a hora do lanche. 
- Ão, ão! - ladrou o cão. - Se ao menos 

houvesse um osso para roer... 

- Cocorocó! - cantou o galo. – Uma festa 
sem milho não presta! 

- Mé! Mé! - baliu a ovelha. - Tenho fome de 
ervinha fresca. 

O Gato Sapato, entretido a petiscar nem 
deu pela conversa. Quando os amigos foram 
embora, limpou os bigodes e miou, feliz:  

- Gostaram tanto, tanto da minha festa que 
até se esqueceram de comer! 

 

Luísa Ducla Soares 
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 4 A festa de anos  

 10 O Gato Sapato ia fazer anos. Que tal organizar uma                  

 1 festa?  

 10 Com as unhas rabiscou os convites em folhas de árvore  

 4 e mandou-os pelo pombo-correio.  

 11 Em vez de bolo, pôs na mesa um grande peixe cru  

 7 acabado de pescar. Devia ser delicioso! Espetou-lhe  

 10 sete espinhas de tubarão no lugar das velas. À volta,    

 5 dispôs pratinhos cheios de carapaus.  

 10 Ninguém faltou. Os convidados bem se divertiram a brincar com  

 12 novelos de lã. O pior foi quando chegou a hora do lanche.  

 8 - Ão, ão! - ladrou o cão. - Se ao menos  

 5 houvesse um osso para roer...  

 6 - Cocorocó! - cantou o galo. – Uma festa  

 4 sem milho não presta!  

 8 - Mé! Mé! - baliu a ovelha. - Tenho fome de  

 2 ervinha fresca.  

 7 O Gato Sapato, entretido a petiscar nem  

 7 deu pela conversa. Quando os amigos foram  

 7 embora, limpou os bigodes e miou, feliz:  

 6 - Gostaram tanto, tanto da minha festa  

 6 que até se esqueceram de comer!  
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LER MELHOR 



 

 

Se eu fosse muito magrinho 

Se eu fosse muito, muito magrinho podia entrar em casa pelo 

buraco da fechadura e dormir numa cama mais estreita que o cabo de 

uma vassoura. 

Podia ir passear com cem amigos da minha idade sentados no 

banco traseiro do carro da minha mãe e ter muito cuidado a tomar 

banho para não entrar nos orifícios do ralo da banheira. 

Podia jogar às escondidas encostando-me atrás do tronco de uma 

videira velha e só de muito perto é que me poderiam descobrir. 
 

Podia ir passear nos dias de chuva com um cogumelo a abrigar-me e 

subir ao cimo da árvore mais alta do parque muito mais depressa que 

um gato vadio. 

António Mota, Se eu fosse muito magrinho - Gailivro 
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Se eu fosse muito magrinho 
 

 

 
12 Se eu fosse muito, muito magrinho podia entrar em casa pelo buraco 

 

 
13 da fechadura e dormir numa cama mais estreita que o cabo de uma 

 

 
1 vassoura. 

 

 
12 Podia ir passear com cem amigos da minha idade sentados no banco 

 

 
14 traseiro do carro da minha mãe e ter muito cuidado a tomar banho para 

 

 
8 não entrar nos orifícios do ralo da banheira. 

 

 
10 Podia jogar às escondidas encostando-me atrás do tronco de uma 

 

 
12 videira velha e só de muito perto é que me poderiam descobrir. 

 

 
13 Podia ir passear nos dias de chuva com um cogumelo a abrigar-me e 

 

 
14 subir ao cimo da árvore mais alta do parque muito mais depressa que um 

 

 
2 gato vadio. 
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A Aldeia das Flores, apesar de não ser grande e de a maior parte das suas 

casas serem velhas, feitas em grandes pedras sobrepostas e enegrecidas 

pelo tempo, era muito conhecida. 

Ninguém sabia explicar a razão da aldeia se chamar das Flores. Talvez 

fosse por ter muitas árvores, umas velhas e já frondosas, outras novas e 

ainda pequenas, mas todas floridas na Primavera, com flores de várias 

cores e vários tamanhos. Ou, quem sabe, por a maior parte das casas terem 

vasos, às vezes, panelas de ferro já velhas, ao pé das portas e das janelas. 

[...] Mas uma coisa era certa: desde sempre, do tempo das pessoas mais 

velhinhas, aquela terra de sol, mas também de muita neve, se chamou a 

Aldeia das Flores. 

António Mota, A Aldeia das Flores, 

 Edições ASA 

  

   A Aldeia das Flores 
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4 A Aldeia das Flores 

 

 
16 A Aldeia das Flores, apesar de não ser grande e de a maior parte das suas 

 

 
10 casas serem velhas, feitas em grandes pedras sobrepostas e enegrecidas 

 

 
5 pelo tempo, era muito conhecida. 

 

 
12 Ninguém sabia explicar a razão da aldeia se chamar das Flores. Talvez 

 

 
13 fosse por ter muitas árvores, umas velhas e já frondosas, outras novas e 

 

 
12 

ainda pequenas, mas todas floridas na Primavera, com flores de várias 
cores 

 

 
13 e vários tamanhos. Ou, quem sabe, por a maior parte das casas terem 

 

 
15 

vasos, às vezes, panelas de ferro já velhas, ao pé das portas e das janelas. 
 

 

 
12 [...] Mas uma coisa era certa: desde sempre, do tempo das pessoas mais 

 

 
13 velhinhas, aquela terra de sol, mas também de muita neve, se chamou a 

 

 
3 

aldeia das Flores. 

. 
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Ninguém me faz falta! 

Aquele rapaz gabava-se de que ninguém 

lhe fazia falta. 

Não precisava do médico porque tinha uma 

saúde de ferro. 

Não precisava do carteiro porque 

comunicava por telemóvel. 

Não precisava do motorista da camioneta 

porque gostava de andar a pé. 

Não precisava de polícias porque não tinha 

medo dos ladrões. 

Não precisava da professora porque não 

queria aprender. 

- Só me interessa jogar à bola! É o que 

vou fazer - exclamou, orgulhoso. 

Os colegas ficaram sentados, a olhá-lo. 

- Então, venham daí! - disse o rapaz -     

Como é que se pode jogar futebol só com um 

jogador? 

 

 

 

Luísa Ducla Soares  
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 4 Ninguém me faz falta!  

 7 Aquele rapaz gabava-se de que ninguém lhe  

 2 fazia falta.  

 7 Não precisava do médico porque tinha uma  

 3 saúde de ferro.  

 6 Não precisava do carteiro porque comunicava  

 2 por telemóvel.  

 6 Não precisava do motorista da camioneta  

 6 porque gostava de andar a pé.  

 7 Não precisava de polícias porque não tinha  

 3 medo dos ladrões.  

 7 Não precisava da professora porque não queria  

 1 aprender.  

 10 - Só me interessa jogar à bola! É o que vou  

 3 fazer - exclamou, orgulhoso.  

 6 Os colegas ficaram sentados, a olhá-lo.  

 7 Então, venham daí! - disse o rapaz - Como  

 10 é que se pode jogar futebol só com um jogador?  
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ANEXO 2.1. 

Pedido de autorização à Escola  

 



 

 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2011 

À Direcção da Associação Ester Janz,  

Eu, Raquel Filipa Luís da Silva, finalista do Mestrado Integrado em Psicologia, Secção 

de Psicologia da Educação e da Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, venho por este meio solicitar autorização para realizar na Associação Ester Janz um 

estudo sobre fluência da leitura oral, inserido no âmbito da Dissertação de Mestrado 

orientada pela Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves. 

O presente estudo visa testar a eficácia de um programa de intervenção na promoção 

da fluência da leitura oral em alunos do 2.º ano do 1.º Ciclo, avaliando o efeito do 

procedimento de tutoria de pares no desempenho dessa fluência nos tutorandos. Assim, com 

a implementação deste programa espera-se que alunos aumentem a fluência de leitura oral e, 

consequentemente, melhorem a sua literacia e aumentem a sua motivação para a leitura.   

Para a realização do estudo será necessária a participação de alguns alunos do 2.º ano, 

entre seis a oito alunos de cada turma, que estejam aptos ou possam beneficiar desta 

intervenção. A selecção dos alunos será realizada com base na avaliação da leitura, efectuada 

pelo Gabinete de Psicologia da Escola, de acordo com diversos critérios que permitem 

identificar os tutores e os tutorandos.  

O programa de intervenção tem a duração de sete semanas, de 3 de Março a 29 de 

Abril, com duas sessões semanais de 45 minutos. Estas correspondem a um tempo lectivo que 

poderá decorrer em simultâneo com as actividades complementares ou extra-curriculares. 

Portanto, os alunos a participar necessitarão de se ausentar das actividades em curso e se 

deslocar à sala onde decorrerá a sessão, realizada por mim. De referir que o agendamento das 

sessões será efectuado segundo o horário dos alunos e exigências da Professora titular, a fim 

de não prejudicar a aprendizagem dos alunos. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento e fornecimento de 

informações relativas ao estudo em curso. 

Agradeço, desde já, a atenção dispensada. 

(Raquel Filipa Luís da Silva) 

 

 

 

Contactos: 

Telemóvel:  
962631340 

Correio electrónico: 
raqueluisilva@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.2. 

Pedido de autorização aos Encarregados de Educação  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Lisboa, 4 de Março de 2011 
 
Aos Pais e Encarregados de Educação, 
 

No âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Educação e da Orientação, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, encontro-me a desenvolver um estudo sobre 

promoção da leitura, sob orientação científica da Prof.ª Doutora Maria Dulce Gonçalves, bem 

como a realizar o estágio curricular no Gabinete de Psicologia da Associação Ester Janz. 

Este estudo irá enriquecer o projecto de promoção da leitura desenvolvido pela 

Associação Ester Janz, nomeadamente pelo Gabinete de Psicologia e Professora de Turma. Tendo 

em consideração os resultados obtidos na avaliação da leitura foram seleccionados alunos de 

ambas as turmas do 2º ano para participar num programa de 8 a 12 sessões, tendo em vista a 

melhoria da sua competência leitora. 

Neste sentido, venho por este meio solicitar a sua autorização para que o seu educando 

participe neste programa como tutorando, onde terá um colega a colaborar no desenvolvimento 

da sua competência leitora. As sessões vão decorrer na AEJ, de 10 de Março a 6 de Maio, havendo 

duas sessões semanais de 45 minutos no horário da actividade complementar “Hora animada”. A 

participação implica que aluno se ausente das actividades a decorrer e se desloque à sala onde eu 

própria estarei a orientar cada sessão, não havendo prejuízos para a sua aprendizagem.  

Salienta-se que os dados obtidos não serão usados para outros fins e respeitam as normas 

de sigilo e de privacidade, sendo completamente confidenciais e anónimos. Os resultados 

individuais serão apenas divulgados à Professora de Turma, ao Gabinete de Psicologia e aos 

Encarregados de Educação que o desejarem. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento.  

Grata pela atenção disponibilizada. 

______________________________________________ 
Raquel Filipa Luís da Silva 

 

Contactos: raqueluisilva@hotmail.com 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 

____________________________________________________________, autorizo a sua participação num estudo de 

promoção da leitura em alunos do 2.º Ano. 

Lisboa, _____de____________________ de 2011. 

__________________________________________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação) 



 

 

Lisboa, 4 de Março de 2011 
 
Aos Pais e Encarregados de Educação, 
 

No âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Educação e da Orientação, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, encontro-me a desenvolver um estudo sobre 

promoção da leitura, sob orientação científica da Prof.ª Doutora Maria Dulce Gonçalves, bem 

como a realizar o estágio curricular no Gabinete de Psicologia da Associação Ester Janz. 

Este estudo irá enriquecer o projecto de promoção da leitura desenvolvido pela 

Associação Ester Janz, nomeadamente pelo Gabinete de Psicologia e Professora de Turma. Tendo 

em consideração os resultados obtidos na avaliação da leitura foram seleccionados alunos de 

ambas as turmas do 2º ano para participar num programa de 8 a 12 sessões, tendo em vista a 

melhoria da sua competência leitora. 

Neste sentido, venho por este meio solicitar a sua autorização para que o seu educando 

participe neste programa como tutor, em que ajudará a desenvolver um colega a desenvolver 

competências leitoras. As sessões vão decorrer na AEJ, de 10 de Março a 6 de Maio, havendo duas 

sessões semanais de 45 minutos no horário da actividade complementar “Hora animada”. A 

participação implica que aluno se ausente das actividades a decorrer e se desloque à sala onde eu 

própria estarei a orientar cada sessão, não havendo prejuízos para a sua aprendizagem.  

Salienta-se que os dados obtidos não serão usados para outros fins e respeitam as normas 

de sigilo e de privacidade, sendo completamente confidenciais e anónimos. Os resultados 

individuais serão apenas divulgados à Professora de Turma, ao Gabinete de Psicologia e aos 

Encarregados de Educação que o desejarem. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento.  

Grata pela atenção disponibilizada. 

______________________________________________ 
Raquel Filipa Luís da Silva 

 

Contactos: raqueluisilva@hotmail.com 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 

____________________________________________________________, autorizo a sua participação num estudo de 

promoção da leitura em alunos do 2.º Ano. 

Lisboa, _____de____________________ de 2011. 

__________________________________________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação)  
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ANEXO 3. 

Instrumentos 
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ANEXO 3.1.. 

Checklist de consistência do tutor  
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Checklist de consistência do tutor LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
 

 

Dados do vídeo 

Sessão nº: ____________ Texto: ______________________________________________________________________   

Díade de participantes:  _________________________________________________ Turma: _________________   

Nome do observador: ______________________________________________________________________________ 

 

Observações e comentários relevantes dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamentos  S N 

1 Enquanto o tutorando lê durante um minuto, o tutor regista os erros cometidos sem os 
corrigir. 

  

2 O tutor indica na folha de cotação onde o tutorando acabou de ler.   

3 O tutor conta o número de erros e regista-o.   

4 O tutor calcula o número de palavras correctamente lida e regista-o.   

5 O tutor lê em voz alta o texto para o tutorando.   

6 O tutorando lê em voz alta o texto, enquanto o tutor ouve e observa.   

7 O tutorando lê novamente o texto em voz alta e o tutor corrige os erros.   

8 Enquanto o tutorando lê durante um minuto, o tutor regista os erros cometidos sem os 
corrigir.   

9 O tutor indica na folha de cotação onde o tutorando acabou de ler.   

10 O tutor conta o número de erros e regista-o.   

11 O tutor calcula o número de palavras correctamente lida e regista-o.   

12 O tutorando regista o número de palavras correctamente lidas e de erros no gráfico.   

13 O tutor dá feedback ao tutorando sobre o seu desempenho.   

 Total   
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ANEXO 3.2. 

Fichas de avaliação das sessões 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fácil Normal Difícil 

Nada 

Pouco Bem 

Pouco Muito 

Muito Bem 

Pouco Bem Muito Bem 

Registo de Actividades LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
 

  

Relatório da actividade 

 

Hoje estivemos a ler o texto: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Achei este texto:   

                

    

Gostei deste texto: 

 

 

 

 

Avalio o meu trabalho 

Acho que trabalhei:  

 

 

 

Para mim foi difícil: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Acho que trabalhámos:  

 

 

 

 

 

 Nome: _________________________________________ 

Data: ______/________/___________ 



 

 

 

Dados da Sessão 

Sessão nº: ______________   Turma: _________________  Data: ______/________/___________ 

Duração:  ________ (min)       Início:  ______h_____m       Fim:  ______h______m    

Alunos que faltaram: _______________________________________________________________________________   

Observações: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Registo do comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas ou dificuldades dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões  ou comentários dos alunos 

 

 

 

 

 

LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
 

Registo da Sessão 



 

 

 Outras Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.3. 

Questionário de opinião  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Questionário de opinião para o Tutor 

 

LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M
u

it
o

 

P
o

u
co

 

N
ad

a 

1. Gostei de trabalhar como tutor.    

2. Gostei de ensinar e de ajudar o meu (a minha) colega.    

3. Sinto que aprendi como tutor.    

4. Aprendi a ter paciência para ouvir o meu (a minha) colega.    

5. Acho que o meu (a minha) colega melhorou a sua leitura.    

6. Sinto-me satisfeito(a) por ter partilhado o meu saber.    

7. Acho que o programa foi uma boa experiência.    

8. Zanguei-me com o meu (a minha) colega.    

9. Gostei das actividades que realizei.    

10. Acho que leio melhor agora.    

11. Gostei de ler com o meu (a minha) colega.    

12. Prefiro trabalhar sozinho(a) do que como tutor.    

13. Gostava que este programa continuasse.    

Gostava muito de saber qual a tua opinião sobre o teu trabalho como 

tutor. Assim, assinala com uma cruz a palavra que corresponde à tua 

opinião. Não há respostas certas nem erradas. 

Não te esqueças de responder com atenção e sinceridade! 



 

 

Questionário de opinião para o Tutorando 

 

LER CONTIGO, 

LER MELHOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M
u

it
o

 

P
o

u
co

 

N
ad

a 

1. Gostei de trabalhar como tutorando(a).    

2. Gostei ter sido ajudado(a) pelo meu (pela minha) colega.    

3. Sinto que aprendi ao ser tutorando(a).    

4. Aprendi a ter paciência para ouvir o meu (a minha) colega.    

5. Acho que leio melhor agora.    

6. Sinto-me satisfeito(a) por ter partilhado o meu saber.    

7. Acho que o programa foi uma boa experiência.    

8. Zanguei-me com o meu (a minha) colega.    

9. Gostei das actividades que realizei.    

10. Acho que o meu (a minha) colega melhorou a sua leitura.    

11. Gostei de ler com o meu (a minha) colega.    

12. Prefiro trabalhar sozinho(a) do que como tutorando(a).    

13. Gostava que este programa continuasse.    

Gostava muito de saber qual a tua opinião sobre o teu trabalho como 

tutorando. Assim, assinala com uma cruz a palavra que corresponde à 

tua opinião. Não há respostas certas nem erradas. 

Não te esqueças de responder com atenção e sinceridade! 
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ANEXO 3.4. 

Guião da entrevista semi-estruturada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIÃO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Adaptado do Guião de entrevista do estudo de Sardinha (2006).  

 

 

 
ETAPA OBJECTIVO QUESTÕES 

1
.ª

 Recepção e início 

da entrevista 

� Informar os alunos da tarefa proposta. 
� Garantir a confidencialidade. 

� Motivar para a tarefa. 

� Informar o que se vai fazer. 
� Explicar o objectivo da entrevista. 
� Informar a confidencialidade do conteúdo da entrevista. 
� Pedir sinceridade nas respostas. 

2
.ª

 

Satisfação com o 

programa e 

vivência pessoal 

� Obter informação sobre a percepção dos alunos 
sobre o programa e sobre a sua vivência pessoal. 

� Obter feedback acerca do programa. 
� Identificar as tarefas, textos e funções que 

geraram mais e menos satisfação. 

� Identificar conteúdos do programa que possam 
necessitar de modificações. 

� O que é que vocês acharam do programa “Ler contigo, Ler 

melhor”? 
�  Se os vossos colegas perguntassem como é o programa o que 

é vocês diriam? 

� Qual foi a actividade que vocês mais gostaram de fazer?  
� Qual foi a actividade que gostaram menos? 
� Qual foi o vosso texto preferido? 

� E o texto que menos gostaram? 
� Gostaram mais de ser tutores ou tutorandos? 
� Gostaram mais de trabalhar a pares ou individualmente? 

Obs. Quando necessário pedir justificação. 

3
.ª

 Benefícios do 

programa 

� Identificar os benefícios do programa 
percepcionados pelos participantes. 

� Perceber o modo como os alunos percepcionaram 

as aprendizagens adquiridas com o programa. 
� Proporcionar oportunidade dos participantes 

reflectir sobre a aprendizagem e os ganhos com o 

programa. 
 

� Gostam mais de ler agora ou é igual? 
� Acham que lêem melhor agora ou antes do programa era a 

mesma coisa? 
� Antes de virem para o programa o que é que era mais difícil 

na leitura? E agora, o que é mais difícil? 
� Que dificuldades tinham na leitura que agora já não têm? 
� O que é que aprenderam com o programa? 
� Quando estiveram ajudar o colega o que é que aprenderam? 
� E quando foram ajudados o que é que aprenderam? 
� Como é que foi a relação com o vosso par fora do programa? 

4
.ª

 

Sugestões de 

melhoria do 

programa 

� Obter sugestões de melhoria para o programa. 
� Se houvesse outra vez o programa o que é que vocês 

gostavam de mudar? 

5
.ª

 Final da 

 entrevista 
� Agradecer a participação. 
� Terminar a entrevista. 

� Querem acrescentar alguma coisa? 
� Agradecer a colaboração dos alunos. 
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ANEXO 3.6. 

Grelha da avaliação da lisibilidade dos textos 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tendo em consideração que existe três versões deste instrumento, cuja variação é apenas os textos que se pretende avaliar, 

apresenta-se apenas uma das versões. 



 

AD 

  

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

  

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DA LISIBILIDADE DE TEXTOS 

 PARA PROFESSORES 

 

 No âmbito da dissertação de Mestrado, inserida no Mestrado Integrado em 

Psicologia, Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, estamos a realizar um estudo 

sobre fluência da leitura, no qual pretendemos averiguar a eficácia de um programa de 

intervenção na promoção dessa fluência em alunos do 2.º ano do 1.º Ciclo. 

 Tendo em vista a preparação de materiais para este programa de intervenção, 

pedimos a sua colaboração para a selecção de um conjunto de textos, retirados de manuais 

de língua portuguesa do 2.º ano de escolaridade. Considerando a sua experiência e prática 

profissional, estamos interessados em saber a sua opinião quanto à adequação desses 

textos a alunos do 2.º ano. 

 Assim, gostaríamos de pedir que classifique um conjunto de textos quanto ao seu 

grau dificuldade, através da resposta ao questionário que se segue. 

 Caso deseje obter informações adicionais ou partilhar alguma opinião, não hesite 

em contactar. 

 Obrigada pela colaboração! 

 

 

Raquel Filipa Luís da Silva 

(raqueluisilva@hotmail.com) 

 

Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves 

(Orientadora do Mestrado) 

  



 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DA LISIBILIDADE DOS TEXTOS PARA PROFESSORES 

AD 

  

Nome: ____________________________________________________________ 

Escola: ____________________________________________________________ 

 Por favor, leia atentamente cada um dos textos e, pensando na capacidade de leitura 

de um aluno a frequentar neste momento o 2.º ano, classifique-os quanto ao grau de 

dificuldade. Não existem respostas correctas ou incorrectas. Faça uma cruz em cima da 

cotação que corresponde à sua opinião, usando a seguinte escala de avaliação:  

1. Muito fácil;  

2. Fácil;  

3. Dificuldade moderada; 

 4. Difícil; 

5. Muito Difícil.  

 Caso queira acrescentar alguma informação, escreva-a na coluna de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Grau de dificuldade Observação 

Pelo ribeiro 1 2 3 4 5 
 

Se eu fosse muito alto… 1 2 3 4 5 
 

O vendedor ambulante 1 2 3 4 5 
 

Vai-se embora o verão 1 2 3 4 5 
 

A zebra 1 2 3 4 5 
 



 

 

Pelo ribeiro 

Jucelino tem nove anos e vai à escola da Aldeia Grande, que ainda fica 

longe. Caminha com um primo e dois vizinhos, e vão todos por um 

caminho escondido porque é mais perto. No Inverno, levam grandes 

botas pretas, de borracha, para chegarem à escola com os pés enxutos. 

Isso é o que julgam os pais, que recomendam sempre: 

- Não metam os pés dentro das poças de água. 
E eles respondem, muito sérios: 

- Não, senhor. 
E vão direitinhos ao ribeiro e por ele seguem, chape-chape, até à 

curva para a mata. Procuram enguias, procuram cágados, brincam uns 

com os outros e chegam atrasados à escola e com os pés molhados, claro, 

porque brincar no ribeiro, apesar das botas, é o que dá. 

 

  

Maria Cecília Correia, Histórias do Ribeiro 
 

 



 

 

 

 

Se eu fosse muito alto podia compor as antenas de televisão e limpar 

as chaminés. 

Podia lavar as orelhas às girafas e colher com as minhas mãos os 

frutos das árvores mais altas da Terra. 

Podia tirar os balões tristes que ficam presos no cimo das torres 

e d a r  palmadas nos sinos gigantes. 

Podia ver os aviões mais perto de mim e conversar com os meninos 

que ficam sozinhos nos andares mais altos. 

Podia ajudar as cegonhas a construir os seus ninhos e quando elas 

partissem para longe ficava muito tempo a dizer-lhes adeus. 

António Mota. Se eu fosse muito alto - Gailivro 

  

Se eu fosse muito alto 



 

 

O vendedor ambulante 

O vendedor ambulante vende 

coisas muito boas. No Verão 

compro-lhe gelados e só gasto 

cinco coroas. 

De Inverno compro castanhas 

quentinhas, enfarruscadas. No 

resto do ano, enfim, pevides e 

amendoim. 

Gosto muito deste amigo que 

encontro pelo caminho. E, às vezes, 

penso comigo: "Quem me dera o seu 

carrinho!" 

 

 

  



 

 

Vai-se embora o Verão 

Estamos em Setembro. 

O sol vem mais mansinho e esconde-se mais cedinho. 

Os meus pés já não se queimam na areia da praia. Tomo o último banho de 

mar e digo adeus às ondas salgadas. Sabe-me bem a toalha azul e, encolhido, 

deito-me nela. O sol já me aquece menos e o maroto do vento leva-me o 

chapéu. 

A mãe diz que vou ter de guardar os calções e as sandálias e vestir outra 

roupa. 

– Vai-se embora o Verão – lembra a mãe. 
– Que bom, vou voltar para a escola! – digo eu à minha irmã. 
– Que pena, terminaram as férias! – dizem os meninos e as meninas. 
– Está na hora de procurar abrigo! – dizem as formigas e as lagartixas. 
– Vou ficar sem folhas! – estremece o castanheiro, ainda cheio de 

castanhas. 
Carolina Lagarto  
Maria Monteiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A zebra 

 

A zebra fugiu do zoo.  

Zebra, onde estás tu? 

 

Cem polícias a correr, 

não chegam para a prender. 

Cem bombeiros a apitar,  

não a conseguem caçar. 

 

Volta, volta para o zoo!  

Zebra, onde estás tu?   

 

Branca e preta, bem esticada,  

ela dorme, descansada,  

numa rua de Lisboa. 

 

 
 
 

«Esta zebra é mesmo boa! 

Podemos atravessar!» 

 Dizem a rir os meninos.  

E com seus pés pequeninos 

passam com muito cuidado  

para a zebra não acordar. 

Luísa Ducla Soares 
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ANEXO 4. 

Implementação do programa “Ler contigo, Ler melhor” 
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ANEXO 4.1.  

Exemplo da folha de cotação do tutor preenchida  

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2. 

Exemplo do cartão de registo do tutorando preenchida 
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ANEXO 5. 

Resultados  
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ANEXO 5.1. 

Resultados da ficha de avaliação da sessão 
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Tabela 1. Resultados da avaliação dos textos quanto à satisfação e à dificuldade (n=14) 

Texto 

 Satisfação   Dificuldade 

Muito Pouco Nada  Fácil Normal Difícil 

Freq % Freq % Freq %  Freq % Freq % Freq % 
Andanças Sr. Fortes 12 92.3 1 7.7 0 0  12 85.7 2 14.3 0 0 

A Zebra 13 100 0 0 0 0  12 92.3 1 7.7 0 0 

Vendedor ambulante 10 76.9 0 0 3 23.1  9 69.2 3 23.1 1 7.7 

Chegada da minha irmã  13 100 0 0 0 0  12 92.3 1 7.7 0 0 

Laura e a Escola  11 84,6 0 0 2 15.4  11 84.6 1 7.7 1 7.7 

Festa de anos 14 100 0 0 0 0  14 100 0 0 0 0 

Se eu fosse muito 

magrinho  

13 100 0 0 0 0  12 92.3 0 0 1 7.7 

Aldeia das flores  13 100 0 0 0 0  8 57.1 4 28.6 2 14.3 

Ninguém me faz falta 12 92.3 1 7.7 0 0  11 84.6 2 15.4 0 0 

            

Tabela 2. Resultados da avaliação do desempenho… (n=14) 

Itens  

Sessões  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Freq. % Freq. % Freq % Freq  % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

 Acho que trabalhei                   

 Muito bem 14 100 13 100 9 69.2 14 100 12 92.3 13 92.9 13 100 14 100 12 92.3 

 Bem 0 0 0 0 2 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.7 

 Pouco 0 0 0 0 2 15.4 0 0 1 7.7 1 7.1 0 0 0 0 0 0 

 Acho que trabalhámos                   

 Muito Bem 14 100 13 100 11 84.6 14 100 12 92.3 11 78.6 13 100 14 100 12 92.3 

 Bem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.1 0 0 0 0 1 7.7 

 Pouco 0 0 0 0 2 15.4 0 0 1 7.7 2 14.3 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO 5.2.  

Transcrição das entrevistas semi-estruturadas  
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ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA - 2º ANO A 

Dinamizadora – Como eu vos estava a dizer hoje vamos conversar sobre o programa. Vamos falar 

sobre o que vocês acharam e sobre outras coisas. Tudo o que nós falarmos aqui fica em segredo 

entre nós e o gravador, ele é o único cusco aqui! Vocês podem falar o que quiserem. Vou vos pedir 

para ser sincero, dizer o que acho mesmo, seja bom ou mau. Então, o que é que vocês acharam do 

Programa Ler Contigo, Ler melhor? 

Participante A – Eu achei muito divertido…porque era para ler melhor. E assim quando 

chegámos à sala para ler um texto, já lê-mos melhor. 

Participante D  – Eu gostei do programa porque li mais vezes. 

Dinamizadora – E achas que leste melhor nessas vezes?  

Participante D  – [acenou com a cabeça que sim] 

Dinamizadora – E o resto dos meninos quer dizer alguma coisa? 

Participante B – Eu gostei do programa porque foi muito giro e porque foi com a Raquel. 

Participante E – Eu gostei do programa porque eu nunca tinha participado. 

Participante C – Eu gostei do programa porque foi me dando conselhos e gostei de ser a tutora 

da Participante F. 

Participante F – Eu gostei do programa porque a Participante F era minha tutora, do grupo e 

porque a Raquel é muito nossa Amiga. 

Participante A – Eu queria dizer também porque a Raquel teve também a participar no 

programa e a ver se os meninos liam melhor. 

Dinamizadora – Então e as coisas más do programa? O que é que foi menos bom? O que é que 

vocês gostaram menos? 

Participante F – Quando ainda liamos mais ou menos… 

Participante A – Eu não gostei quando não dava tempo para nós brincarmos.  

Dinamizadora – Então e qual foi a actividade que vocês mais gostaram de fazer? 

Participante A – Eu gostei daquela em que catamos o texto e as navegantes da lua a brincar. 

Participante B -  Eu gostei de ver a Raquel a dançar… 

Participante C - Gostei muito de cantar a música das navegantes, gostei que a Raquel a cantar e 

gostei muito de ler. 

Participante F – Eu gostei quando a Raquel estava a dançar, achei muita piada e também gostei 

muito de ler. 

Dinamizadora – Lembram-se de quase todos os textos que nós lemos? Qual é que vocês gostaram 

mais? 

Participante A – Eu gostei do último que nós lemos…[Dinamizadora: ninguém me faz falta]. Sim. 

Participante C – Eu gostei daquele texto da festa. 
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Participante E – Eu daquele do cão… [Dinamizadora: a festa de anos? Aquele que tinha um gato 

a fazer uma festa de anos?]. sim. 

Participante D – Eu gostei do texto se eu fosse magrinho. 

Participante F – eu gostei o texto… do primeiro texto … eu também gostei do da Participante D 

porque achei graça ao texto, era muito divertido, se eu fosse magrinha… eu já sou magrinha! 

Dinamizadora – E qual foi o texto que vocês menos gostaram? 

Participante E – Eu não sei… 

Participante F – Raquel, vai ser um bocadinho complicado… 

Dinamizadora – Risos… vai…então pensem lá… 

Participante A – Eu não gostei… daquele que era…que… eu até disse que havia uma árvores que 

pareciam que tinham olhos… [Dinamizadora: as andanças do senhor fortes, aquele senhor que 

era muito gordo?]… também não gostei desse, mas não era esse. 

Participante C – As andanças do senhor fortes. 

Participante F - Raquel, lembraste daquele que tinha uma zebra… gostei mais ou menos. 

Participante B – aquele que a Participante A e a Participante C não gostaram…as andanças do 

senhor fortes. 

Participante A – Aquele que eu queria dizer, as andanças do senhor fortes e o outro que eu ia 

dizer, não era esse, era a Zebra. 

Dinamizadora – Mais alguém quer dizer um texto que não tenha gostado? Alguém? Não… 

Participante A – O primeiro de todos! 

Participante C – Também não gostei do último porque o menino era mal educado! 

Dinamizadora – Agora vamos ver outra coisa…a Participante C à bocado disse que gostou de ser 

tutora da Participante F. Vocês gostaram mais de ser tutores ou tutorandos? Lembram-se que 

trocaram ontem de papéis… 

Participante A – Eu gostei mais de ser tutorando porque daquela parte onde leio e o tutor está 

calado… 

Participante C – Gostei de ser tutora porque eu ser pensei que estava a assumir uma 

responsabilidade.  

Dinamizadora - Muito bem! Vocês tiveram uma grande responsabilidade de ser tutores. E também 

os tutorandos que também tiveram a responsabilidade de trabalhar muito. E mais? 

Participante D – Tutoranda…(porquê?) não sei 

Participante F – Gostei mais de ser tutoranda porque eu não estava habituada a ser tutor. 

Participante E – tutorando…(porquê) porque sim. 

Dinamizadora - E vocês ficaram satisfeitos ou descontentes? Como é que foi? 

Participante A – Eu fiquei contente por ter mudado para tutoranda, também gostei de corrigir 

os erros, fiquei muito feliz… a fazer aquelas contas na calculadora e fazer os erros que ela teve e 

que não teve. 
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Participante F - Eu também gostei de ser tutor também foi muito divertido, mas também gostei 

de ser tutorando. 

Dinamizadoraa – Imaginem agora que vocês chegavam lá foram, se calhar já aconteceu, e os 

vossos colegas vos perguntavam como é que era o programa. O que é que vocês dizem aos vossos 

colegas? 

Participante F - Que não podíamos dizer que era uma das regras! 

Dinamizadora - Não, vocês podiam dizer! Não era regra … o que é que vocês ouviram isso. 

Participante B - A Raquel que não podíamos dizer… (alunos disseram) 

Participante A - Fiquei a ler para os pais… 

(Tentámos esclarecer a situação… mas os alunos referiram que disseram aos familiares que não 

podiam dizer o que faziam no programa. A certa altura chegou-se à conclusão que a turma 

pensou o sigilo era aplicado a eles!!! Pensam que eram eles que não podiam contar nada!). 

Dinamizadora – Então, mas o que é que vocês diriam aos vossos colegas? 

Participante C - Eu diria que foi muito engraçado e que se calhar que no próximo ano podiam 

fazer e depois explicava como é que era. 

Participante B - Eu dizia que tinha sido muito giro e que se eles tivessem lá também ia ser 

muito divertido e que a Raquel ajudou-nos muito. 

Dinamizadora - E achas que eles deviam participar? 

Participante B - Sim, porque alguns deles lêem muito bem. 

Participante A - Se eu diz esse aos meus amigos da minha sala eu dizia que foi muito divertido 

ler, porque assim aprendemos mais. E também foi muito divertido porque a Raquel deu-nos 

autocolantes porque portámos bem e lemos canções… À bocado a Raquel estava a falar se 

gostamos mais de ser tutor ou tutorando, eu fiz três coisas fui tutor, tutorando e ajudei a Raquel 

quando a Participante D não estava cá eu estava a ver o tempo e a contar os minutos e alguém 

tivesse dúvida e a Raquel tivesse a ajudar outra pessoa eu ira ajudar. 

Participante E – (o que é que tu dirias aos teu colegas?) Que era muito giro ficar lá. 

Participante D – eu dizia que foi muito giro. 

Participante C - Aquilo de gostar mais de tutor ou tutorando…eu disse que gostava de ser 

tutora, mas tutorando também foi giro porque eu depois apercebi-me que a Participante F 

estava a gostar. Oh Raquel, e eu achei muita piada quando eu tinha dito duas vezes muito por 

que estava quase a espirrar. 

Participante B - Eu achei muita piada quando começámos a chamar a Dr.ª Raquel e Presidente 

Raquel. 

Participante A – Dizia aos meus colegas que o programa era giro e ajuda a ler melhor e se 

Raquel escolhe-se a vocês podiam ir e iam achar que era muito giro.  
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Participante F – Raquel eu dizer…eu ia dizer à minha irmã, à minha irmã Daniela. Raquel eu ia 

dizer… aos meus amigos que é muito divertido, que a Raquel é muito nossa amiga e que eu li 

muitos textos divertidos. 

Participante B – Eu ia dizer aos meus amigos mas eu pensava que não podia… 

Participante F - Eu vou ter muitas saudades… 

Dinamizadora – Vocês já tinha trabalhado a pares? 

Grupo – Não… 

Dinamizadora – E gostam mais de trabalhar a pares ou individualmente? 

Participante A - A pares porque assim tenho um parceiro. Assim com a calculadora podem me 

dizer os números, quando me engano…[E sem ser com a calculadora gosta mais de trabalhar a 

pares ou sozinha?] hum… sozinha não gosto tanto. 

Participante B – Eu gosto mais a pares, porque a pares nós podemos ajudar os colegas e os 

colegas podem nos ajudar a nós. 

Participante C - Eu acho que a pares. Já tentei ler para a minha gata, mas ela não parava quieta. 

Participante E - Ah, a pares. [porquê?] porque assim dá para aprender mais melhor. 

Participante D – A pares, porque quando eu tiver uma dúvida o colega pode-me ajudar e 

quando ele não souber fazer uma coisa eu ajudo. 

Participante F – Eu gosto de ser a pares, porque assim temos um colega ao nosso lado a ajudar e 

a acompanhar nos trabalhos. Tipo a minha irmã, eu quando eu não sei uma coisa ela está sempre 

ao pé de mim quando fazemos e trabalho, e eu tenho uma dúvida e vou pedir-lhe para ela ajudar. 

E quando tem eu estou a ajudar. 

Dinamizadora - Agora que acabou o programa acabou, vocês ajudam que agora lêem melhor? 

Participante A – Eu acho que é diferente, porque nós treinávamos na terça e na quinta não 

esquecia as ideias. 

Participante F – Já não lembro o que ia dizer… 

Participante B - Eu acho que… esqueci-me  

Dinamizadora – Agora gosta mais ou menos de ler? 

Participante C - Era a pergunta anterior… se nós lemos melhor ou mais ou menos… eu só tive 

um dia a ler para a Participante F corrigir, mas eu quando corrigi a Participante F vi como é que 

se escrevia as palavras…ajudou muito.  

Participante E - Eu gostei… [Achas que agora gostas mais de ler ou é igual?] Gosto mais de ler. 

Participante B - Eu à bocado ia dizer à Raquel, que sim, porque nós antes do programa liamos 

mais ou menos não liamos tão bem como lemos agora. Gosto mais de ler agora. 

Participante D – Eu gosto mais de ler agora, porque já aprendi novas palavras e já sei como é 

que se lê.  

Participante F - Desde que entrei, antes de entrar para o programa também lia bem, mas 

quando já estava a acabar já estava a ler muito melhor do que antes. 
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Participante A - Quando eu era deste tamanho, eu lia tudo mal e à depressa, eu aprendi a ler 

bem, a fazer muitas coisas. Então, eu assim, só um exemplo, assim a professor se ver nós da 

Raquel a ler bem ela pode dizer que lemos muito melhor, e nós dizemos que fomos à Raquel, e 

que aprendemos tudo, que fizemos o que a Raquel pedia.  

Participante B – Eu também quando comecei aqui isto com a Raquel, eu comecei a requisitar 

livros na biblioteca para treinar muito. 

Dinamizadora - Que dificuldades é que vocês acham que têm agora a ler? 

Participante B - Eu acho que tenho dificuldade por exemplo quando há acentos. 

Participante E - Eu tenho quando é um “a” um “z”. 

Participante C - É como a Participante B, os acentos, é que eu baralho-me com o acento agudo e 

o acento grave. A ler também é nos acentos. 

Participante F - Eu às vezes confundo-me em algumas coisas, mas às vezes corrijo, tipo às vezes 

na escrita confundo, na leitura é aquelas palavras que são um bocadinho grandes. 

Participante D - Nas palavras que nunca ouvi falar e nunca vi como vi como é que se escrever. 

Baralho-me um bocado porque penso que é uma coisa que eu conheço mas não é. 

Participante A - Eu baralho-me porque palavras difíceis, textos muito difíceis, já do 4º ano. E 

tenho um bocado de medo que a Raquel dê um texto aos tutorandos um texto do 4º ano, que tem 

todas as palavras difíceis e assim é difícil corrigir os erros. 

Dinamizadora – Vocês dantes tinham alguma dificuldade a ler que agora já não tenham? 

Participante B – Eu tinha dificuldade em juntar as letras e agora já não tenho. 

Participante E – não me lembro… 

Participante F - Eu tinha dificuldade na leitura porque ainda não estava aqui para a Raquel mas 

agora já não tenho muita dificuldade a ler, mas dantes também treinava muitas vezes me casa. A 

mãe dizia, vai ler depois de lavares os dentes e eu ias. A mãe também mandava a minha irmã ler, 

mas ela foi um bocadinho preguiçosa e depois se não quer ler vai fazer cópias. Que é pior! 

Dinamizadora - Acham que a experiência deste programa vos enriqueceu? 

Grupo - Sim… 

Participante A - A mim a falar melhor. 

Participante F - A professora Teresa notou os meninos a ler muito ler. A ler muito melhor do 

que antes e a treinar a leitura. 

Dinamizadora - Os tutores aprenderam algumas coisas a ajudar o colega? 

Participante A - Eu aprendi que ajuda é melhor porque duas cabeças são melhor do que uma a 

pensar. Então é melhor ter um parceiro para ser muito mais rápido. 

Participante B - Eu aprendi que é melhor trabalhar em conjunto. Aprendi que ajudar os colegas 

é bom. 

Participante A - Eu antes lia muito baixo mas depois que a Raquel disse para ler alto comecei-

me a esforçar a esforçar-me e então quando a Raquel disse para treinar mais, para ler mais alto, 
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para a Raquel mudou para eu ser tutorando, como eu tinha a responsabilidade, então eu dizia à 

Participante D para ler mais. 

Participante F – Eu acho muita graça a isto [título]. 

Dinamizadora - Querem acrescentar mais alguma coisa? 

Participante F - Raquel, eu não quero acabar o programa. 

Dinamizadora – Vocês começaram a dar-se melhor com os vossos pares? 

Participante A - Eu brinco com a Participante D. 
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ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA - 2º ANO B 

Dinamizadora – Nós hoje vamos conversar sobre o que vocês acharam do programa para saber a 

vossa opinião. 

Participante K – Só uma coisa Raquel…quando é que vai começar outra vez o programa? 

Participante I - Vamos ser o mesmo? 

Dinamizadora – Posso, eu ainda não respondi a pergunta da Participante K. Como eu já tinha dito 

na última sessão, hoje acaba o programa e depois já não vai haver. Acaba hoje. 

Participante I – Só acaba para a nossa turma? 

Participante G – E para o ano vai haver? 

Dinamizadora – Para o ano não sei se vai haver. 

Participante L – Se houver eu quero ir. 

Dinamizadora – mas eu não sei se vai haver. 

Participante G – Raquel tive uma ideia, quando outros meninos da nossa turma vierem cá ao 

projecto de leitura nós podemos vir cá dar um beijinho à Raquel.  

Participante H – Não, nós podíamos vir cá ajudá-los. 

Grupo – Pois… 

Dinamizadora – Olhem nós já vamos conversar sobre isso. Eu agora queria-vos dizer que eu 

gostava que vocês fossem sinceros. Vocês sabem o que é sincero? 

Grupo – Não! 

Participante H – O que é sincero? 

Dinamizadora - é dizer a verdade…quando eu perguntar vocês dizem a verdade, eu não o que 

vocês acham que eu gostava de ouvir. Por exemplo, se vocês não gostarem dizem que não 

gostaram. 

Participante I - Mas eu gosto! 

Participante G - Eu gosto do projecto de leitura! 

Participante L - Eu adorei! 

Dinamizadora – Então agora posso falar? Não pode falar mais do que uma pessoa de cada vez, 

porque o gravador só apanha uma voz de cada vez, está bem? Então vá, só um de cada vez. Mais 

uma coisa, eu gostava de vos dizer que tudo o que vocês dizerem aqui não sai daqui, é um segredo. 

Por isso podem dizer o que quiserem. 

Participante G – Também podemos dizer que adoramos futebol? 

Dinamizadora – risos…podem. Mas agora não falamos falar sobre isso, podemos falar sobre o 

programa? O que é que vocês acharam do programa? 

Participante G – Bom! 

Participante N - Foi giro. 

Participante I – Muito Giro! Eu adorei. 
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Participante H – Até é giro! 

Dinamizadora – Meninos esperem! Vamos combinar uma coisa! Eu vou vos pedir para levantar o 

braço quando quiserem falar.  

Participante G – Eu gostei muito do projecto de leitura.  

Dinamizadora – E qual foi a melhor e a pior coisa do programa? 

Participante G – A coisa que eu mais gostei foi de trabalhar em grupo. 

Participante K - Eu adorei estar aqui e não houve nenhuma coisa que eu não gostei. 

Dinamizadora - E a Carolina? 

Participante J - Eu gostei muito de estar aqui. É muito giro ser tutor e tutorando e não há 

nenhuma coisa que eu não goste. 

Participante H - Eu ia dizer que era um bocadinho chatice não estar lá fora a brincar, mas eu a 

primeira vez que vi como isto funcionava achei giro. [E o que é que tu não gostaste?] O que é que 

não gostei? Não gostei muito de estar à espera. [Quando acabavas?] Sim. 

Participante I – o que eu mais gostei foi dos autocolantes, de ler…e o que eu menos gostei…não 

foi nada. 

Participante L – É assim, eu gostei de tudo e muito da Raquel. Mas há uma coisa que fiquei 

chateada…é que eu acho que há dois coisas… eu acho que exagerei com a Participante M. Gostei 

do meu par e também fiquei chateada que a mosquinha que disse que eu e a Participante J não 

podíamos estar juntas no programa. 

Dinamizadora – A Carolina disse uma coisa muito importante, ela percebeu que errou com a 

colega e reconheceu. Muito bem!  

Carolina - Nós as vezes andamos à bulha. 

Dinamizadora – Ainda não ouvimos a Participante M e o Participante N. Vocês querem dizer o 

que mais gostaram e o que menos gostaram? 

Participante M  - Eu não quero dizer agora, porque ainda não estou preparada. 

Dinamizadora - Está bem. Então quando tiveres dizes. Queres dizer Participante N? 

Participante N - Eu gostei dos autocolantes, de trabalhar de grupo e não há nenhuma coisa que 

eu não gostei. 

Participante H – Ele também gostou das máquinas calculadoras! Risos… 

Participante L - Raquel posso dizer uma coisa? Também gostei do telemóvel que eu e o 

Participante I inventámos. 

Dinamizadora – E qual é que foi texto que vocês mais gostaram? 

Participante M -  Eu ainda não disse… 

Dinamizadora –  Já estás preparada? Então vamos ouvir o que a Participante M mais gostou e 

menos gostou no programa? 
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Participante M – Eu o que eu gostei foi… gostei muito do meu parceiro, foi muito divertido cá 

estar. Mas ainda há mais coisas que eu gostei, gostei de mexer nas máquinas calculadoras, gostei 

de quando cantei o texto com o Participante G. Risos. 

Dinamizadora - E o que é que não gostaste? 

Participante M - Não gostei das birras que eu fiz. 

Dinamizadora - Mas sabes qual é a coisa boa, é que tu nas últimas sessões não fizeste birra! 

Grupo – (a dispersarem, todos a falar uma mesmo tempo, nem se percebe!) 

Dinamizadora - Olhem! Silêncio para a Participante M falar! 

Participante M - Gostei muito da Raquel, gostei muito de ler. Menos das Birras! 

Dinamizadora - Então olhem, qual foi o texto que vocês menos gostaram? 

Participante G - O da 10º aula. [Qual é que foi esse?] Não me lembro bem, mas houve uma parte 

que eu não gostei. 

Participante L – Eu gostei mais ou menos daquele dos cães e dos gatos [A festa de anos]. 

Participante G - ah, esse eu também! 

Participante M – já não me lembro… 

Participante H – Foi as andanças do Sr. Fortes, não gostei! Era um bocadinho chato! 

Participante I - Eu quero dizer o que eu mais gostei… Foi do último que eu mais gostei. 

Dinamizadora – O texto “Ninguém me faz falta?” 

Participante H – Ah, esse eu também adorei! 

Participante N – Eu gostei de todos, mas o que eu mais gostei foi do “ninguém me faz falta”. 

Dinamizadora – Então e a Carolina H., qual foi o texto que mais gostou e o que menos gostou? 

Participante J - O que mais gostei foi aquele “Ninguém me faz falta!” Eu gostei de todos, mas não 

há nenhum que eu não gostei. 

Participante K - O que eu mais gostei foi “Ninguém me faz falta!”, mas gostei de todos e não não 

gostei de nenhum! 

Participante L - Eu gostei mais foi “Ninguém me faz falta!”. Não, não … foi a chegada da minha 

irmã em que o Participante G cantou!  

Grupos – risos. 

Participante M – Já sei qual gostei menos…do “Vendedor ambulante”. 

Dinamizadora – Então e vocês gostaram mais de ser tutores ou tutorandos?  

Participante I - Tutorando! 

Participante G – Tutorando! 

Participante K - Tudo! 

Dinamizadora – Os tutores gostaram de ser tutorando é isso? 

Participante H - Tutorando, tutorando! 

Participante K - Eu gostei de ser tutora e tutoranda. 
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Dinamizadora – E o que é mais difícil de fazer quando se é tutor? Como estão muito agitados, só 

vão dizer duas pessoas: o Participante G e a Carolina. 

Participante G – Aquela parte em que temos de contar as palavras certas com a calculadora. 

Participante L – Eu acho mais difícil… não. Eu gosto das duas coisas, acho que são as duas fáceis. 

Mas acho que é mais difícil ser tutor, porque na última aula  o Participante I deu-me cabo do 

juízo! Tive de fazer tantas coisas! 

Participante I- eu quando fui tutor o que eu menos gostei foi quando tive de corrigir os erros da 

Carolina, porque já me estava a baralhar dela ler rápido! E então…no tutorando o que eu mais 

gostei foi de ler.  

Dinamizadora - Se os meninos que não tiveram aqui no programa, se eles vos perguntassem como 

é o programa o que é que vocês diriam? 

Participante G – eu dizia que era muito giro, que a Raquel era muito nossa amiga e porque 

depois trabalhávamos a pares com os nossos colegas. 

Participante M – Eu diria que era giro. Mas eu quero dizer o que foi mais difícil e mais fácil. O 

que foi mais difícil foi as continhas, porque estava-se sempre a baralhar e também foi muito 

difícil ler alguns textos. Eu gostei muito de ser tutora e de ser tutoranda. 

Participante J – Eu dizia que era muito giro, que a Raquel era muito simpática connosco, só 

quando alguns meninos se portam mal é que ela chateava-me. Que é para trabalhar a pares, que 

vão ter de ler e que há tutores e tutorandos. 

Dinamizadora – E vocês aconselhava-os a participar no programa? 

Grupo - Sim! 

Dinamizadora - E acham que eles iam gostar? 

Grupo – Sim! 

Participante G - Eu que o H. ia gostar de estar aqui e ia-lhe fazer bem. 

Dinamizadora - Vale a pena estar aqui, é? 

Grupo - Sim! 

Participante G – Fazia bem ao H., porque o H. no segundo período estava a ler bem, mas agora 

no terceiro já não está. 

Participante H – E ao Guilherme e ao Rodrigo. 

Dinamizadora - E vocês gostam mais de trabalhar a pares ou sozinhos? 

Grupo - A pares! 

Participante H – Sozinho. 

Dinamizadora – O Participante H gosta mais sozinho é isso? 

Participante H - Sim. 

Participante K – Eu a pares! 

Participante G – A duas! 

Participante L – pares. 
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Participante I – A pares. 

Dinamizadora - Vocês gostavam de fazer isto com outras disciplinas, por exemplo, matemática? 

Grupo - Sim! 

Participante G - Futebol é que era o melhor! 

Carolina – E ciências. 

Dinamizadora – Alguém aqui acha que agora lê melhor do que lia antes de vir para o programa? 

Participante H - Eu não. 

Participante K - Eu dantes lia pessimamente e agora leio muito melhor. 

Participante J – Sim, leio melhor. 

Participante I – Ah…sim. Não, acho que leio a mesma coisa. Porque dantes também já lia bem e 

agora leu melhor ainda. 

Participante N -  Eu ainda leio melhor do que antes. 

Participante L – Eu ainda não respondi Raquel. Leu melhor do que antes, porque dantes lia mais 

ou menos. 

Participante G – Eu leio igual. 

Participante H – Eu tive sempre azul na leitura!  

Participante M – Eu dantes lia muito, muito, muito pessimamente. Então e agora com o 

programa, na primeira vez li um bocadinho melhor. Mas agora em casa e na aula estou a ler 

melhor, cheguei a este ponto e estou lindíssima! 

Dinamizadora - A Participante M disse que lê em casa, vocês também costumam ler em casa? 

Grupo – Sim! 

Dinamizadora – Então e lá em casa é mais ou menos como? Um vez por semana? Dois dias? 

Carolina - Não! 

Participante H - Não, são todos os dias! 

Participante K – Eu não leio nenhum dia. Quer dizer, eu requisito um livro na biblioteca e leio. 

Dinamizadora – Há bocado vocês estavam a falar das cores que a professora dá na leitura.  

Participante N – Sim! Eu só tive verde e azul. 

Dinamizadora – O azul é o quê? 

Grupo – é óptimo! Muito bom! 

Dinamizadora – Só pode falar um de cada vez. Participante H, podes responder. 

Participante H – O azul é muito bom, o verde é bom. Quer dizer, o azul é excelente, o verde 

muito bom, o amarelo é bom, o castanho é mau e o roxo é péssimo. 

Grupo – falar todos ao mesmo tempo, nem se percebe! 

Dinamizadora - Meninos um de cada vez. Então, eu gostava de saber como é que os tutorando 

estavam nas cores antes e depois do programa? 

Participante M – Amarelo e agora azul. 

Dinamizadora - Azul?! Boa! 
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Participante H - Mas a professora já não tem feito isso. 

Participante M - Mas vai fazer, vai continuar!  

Participante H – Na leitura eu tive sempre azul! 

Participante G - Também eu! 

Grupo – falarem todos ao mesmo tempo. 

Dinamizadora – Meninos vocês já estão a dispersar. Já nem estamos em círculo, sentem-se lá como 

deve de ser e coloquem as pernas para o centro. [Alunos a dispersar e a rir]. Posso? Posso falar? Eu 

gostava de saber uma coisa, tutorandos antes de vocês virem para o programa o que é que vocês 

achavam mais difícil na leitura? Vamos falar um de cada vez. 

Participante N - Ler as palavras mais difíceis. 

Dinamizadora – Como é que lias as palavras mais difíceis? 

Participante N – lia por sílabas e depois dizia a palavra inteira. 

Dinamizadora - E para a Participante L o que é que era mais difícil? 

Participante H - Ela lia assim…por exemplo, a palavra hipopótamo, ela lia hi-po-po-ta-mo. E 

depois é que dizia a palavra. 

Participante I – e Rodrigo também! 

Participante K - Eu não lia com entoação. 

Participante H – Quando a minha mãe me ensinou a ler eu também lia hi-po-po-ta-mo. 

Grupo – Alguns alunos começaram a fazer barulho. 

Dinamizadora – Meninos, a Participante M quer falar. Mas respeitar a Participante M! O que é 

que aprendemos, respeitar os colegas, os professores, toda a gente. Não estamos a respeitar os 

vossos colegas. Estão a falar uns por cima dos outros. Estamos aqui a conversar é como se 

tivéssemos a conversar lá fora, não falamos quando os outros estão a falar, pois não! Então vamos 

ouvir a Participante M em silêncio!  

Participante M – Era um bocadinho diferente, era assim, quando eu lia era muito, muito 

monocórdica, quando estava a ler acontecia-me sempre a mesma coisa, nunca conseguia passar 

de amarelo para lado nenhum. E então quando venho para aqui já consegui. 

Dinamizadora – Vocês davam muitos erros? 

Participante M – Sim. Eu quando lia era tipo uma palavra lia tipo… monocórdica. Eu lia 

monocórdica e lia mal. 

Dinamizadora – Agora o que é que é mais difícil na leitura. 

Participante I – Nada. 

Dinamizadora – Há bocado vocês disseram, à excepção do Participante H, que gostavam mais de 

trabalhar a pares do que sozinho. Porque preferem a pares? 

Participante L– Eu gosto a dois porque assim tenho ajuda. 

Participante G – Porque assim eu ajuda e a Participante M de vez em quando ajuda-me a mim. 
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Dinamizadora – Isso é muito importante! Então e o Participante H prefere trabalhar sozinho 

porquê? 

Participante H – Eu gosto muito de ler, só que tenho de medo de errar alguma palavra e depois 

outra pessoa oiça. A não ser que eu treine primeiro bem e depois leia. 

Dinamizadora – Ok. Estavam a dizer que é bom trabalhar a pares porque assim podem ajudar e 

ser ajudados. Quando vocês estão a ajudar o colega o que é que vocês aprendem? O que é que 

aprendemos quando estamos a ajudar os colegas? 

Participante G - Eu ajudo a Participante M.  

Participante N - Aprendemos a ser bons. 

Participante J – Aprender a respeitar os colegas. 

Participante L - Mas há meninos que parece que não aprenderam. 

Participante G - Nós também aprendemos a ler melhor e quando nós estamos a ajudar e depois 

a nossa colega já estava a perceber o que estávamos a dizer, então depois podia dizer outra 

coisa, assim nós já estamos a aprender. 

Dinamizadora - Então e quando os tutorando foram ajudados o que é que aprenderam? 

Participante M – Aprendi a ler melhor e a ajudar o outro. 

Participante K – Aprendi a respeitar os colegas e percebi-me que com a ajuda dela eu ia 

conseguir ler melhor. 

Participante L - Aprendi a ficar calada, a compreender os colegas e a ajudar. 

Dinamizadora – Vocês aqui no programa foram tutores e tutorandos e deram-se muito bem. E lá 

fora como foi? Houve alguma coisa de diferente entre vocês? 

Participante H – Eu acho que não, nós sempre andámos bem. 

Participante L - Eu digo que sim. A semana passada eu e a Participante J fizemos uma lojinha e 

depois chamámos a Participante M para vir brincar connosco. E acho uma coisa errada porque 

há aqui um menino que diz coisas feias sobre a Participante M. 

Participante H - Sim eu chamo a Participante M de pirosa e a esta menina aqui de ramelhosa, 

porque ela não tira a remelas dos olhos! 

Dinamizadora – Gostava de dizer que é muito feio chamar nomes aos colegas, temos de nos olhar 

ao espelho, porque todos temos coisas más. É muito feio. Espero que não se repita. Mudando de 

assunto, acham que esta experiência vos enriqueceu? 

Participante N – Então comecei a ler melhor. 

Participante H - Muito melhor! E às vezes tive de lhe dar uns raspanetes. 

Participante M - Ajudou a sermos amigos. 

Participante K – mais confiança. 

[Os alunos começaram a falar ao mesmo tempo e a dispersar de tema] 

Dinamizadora – Olhem, mais uma coisa. Se houvesse outra vez o programa, o que é que vocês 

gostavam de mudar? 
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Participante G – Queria mudar de par. 

Participante L - Eu gostava de ter par com a Carolina. 

Participante G - Tenho outra, também podíamos mudar de horário para vir mais cedo. 

Participante J – Devíamos ter dois tempos, o primeiro para ler e depois íamos fazer outra coisa, 

brincar, jogar um jogo de leitura. 

Dinamizadora – Já tocou, muito obrigada por terem estado aqui. Agora vou vos pedir para 

preencher um questionário. 
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ANEXO 5.3. 

Análise conteúdo das entrevistas  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 

Sa
ti

sf
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ão
 c

o
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 p
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gr

am
a 

 
Apreciação 

global 

Aspectos 
positivos 

Experiência positiva 

“Muito giro! Eu adorei” 
“Eu achei muito divertido” 
“Eu gostei do programa” 
“Foi muito divertido estar cá” 
“A primeira vez que vi como isto 
funcionava achei giro” 
“Eu gosto do projecto de leitura” 

Materiais 

“Ele também gostou das calculadoras!” 
“Eu li muitos textos divertidos” 
“Eu gostei de mexer nas máquinas 
calculadoras” 

Método da tutoria 

“Gostei de trabalhar em grupo” 
“Eu gosto a dois porque assim tenho ajuda” 
“A pares porque assim dá para aprender 
melhor” 
“Eu gosto mais a pares, porque a pares nós 
podemos ajudar os colegas e os colegas 
podem nos ajudar a nós” 

Relação com a 
dinamizadora 

“A Raquel ajudou-nos muito” 
“Eu gostei de tudo e muito da Raquel” 
“A Raquel era muito simpática” 

Recompensa e reforço 
“Foi muito divertido porque a Raquel deu-
nos autocolantes porque portámos bem” 

Aspectos 
negativos 

Tempos “mortos” “Eu não gostei muito de ficar à espera” 

Pouco tempo 
expressão livre 

“Eu não gostava quando não dava tempo 
para nós brincarmos” 

Preferências 
nos conteúdos 
do programa 

Textos 
preferidos 

“Ninguém me faz falta” 
“Se eu fosse magrinho” 

“Eu gostei do texto se eu fosse magrinho” 
“Foi do último que eu mais gostei” 
“Eu gostei de todos, mas o que eu mais 
gostei foi do Ninguém me faz falta” 

Textos menos 
preferidos 

“Andanças Sr. Fortes” 
“Festa de anos” 
“Chegada minha irmã” 
“Zebra” 

“Daquele que tinha uma zebra gostei mais 
ou menos” 
“Foi das andanças do Sr. Fortes, não 
gostei! Era um bocadinho chato!” 

Actividades 
preferidas 

Momentos de Expressão 
livre 

“Gostei daquela em que cantámos o textos 
e as navegantes da lua” 

Momentos de leitura “Gostei muito de ler” 

Papéis 
preferidos 

Tutorando 

“Tutorando” 
“Eu gostei mais de ser tutorando porque 
daquela parte onde leio e o tutor está 
calado” 

Ambos 
“Eu gostei de ser tutora e tutoranda” 
“Eu gostei muito de ser tutora e de ser 
tutoranda” 

B
en

ef
íc

io
s 

p
er

ce
p

ci
o

n
ad

o
s 

Benefícios no 
desempenho 

Benefícios na 
leitura 

Melhoria na leitura 

“Nós antes do programa liamos mais ou 
menos, não líamos tão bem como agora” 
“Eu dantes lia muito, muito, muito 
pessimamente (…), mas agora em casa e 
na aula estou a ler melhor, cheguei a este 
ponto e estou lindíssima!” 
“Eu leio melhor do que antes” 
“Lia monocórdica e lia mal” 
 “Eu ainda leio melhor do que antes” 



 

 

 

 

 

 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 

B
en

ef
íc

io
s 

p
er

ce
p

ci
o

n
ad

o
s 

Benefícios no 
desempenho 

Benefícios na 
leitura 

Aprendizagem de novas 
palavras 

“Já aprendi novas palavras e já sei como é 
que se lê” 

Superação das 
dificuldades 

“Eu tinha dificuldade em juntar as letras e 
agora já não tenho” 
“Já não tenho muita dificuldade a ler” 
“Eu antes lia muito baixo” 
“Ler palavras difíceis” 
“Lia por sílabas e depois dizia a palavra 
inteira” 
“Eu não lia com entoação” 

Mais motivação para 
leitura 

“Eu gosto mais de ler agora” 
“Eu comecei a requisitar mais livros na 
biblioteca para treinar” 

Benefícios 
sócio-

emocionais 

Competências 
sociais 

Respeito 
“Aprender a respeitar os colegas” 
“Aprendemos a ser bons” 

Ajuda 

“Aprendi que ajudar os colegas é bom” 
“Aprendi a ler melhor e a ajudar o outro” 
“Aprendi que com a ajuda dela eu ia 
conseguir ler melhor” 

Outras 
“Aprendi a ficar calada, a compreender os 
colegas e a ajudar” 

Competências 
emocionais 

Promoção da confiança “Mais confiança” 

R
ef

le
xã

o
 s

o
b

re
 a

 

ap
re

n
d

iz
ag

em
 

Percepção de 
dificuldades 

Dificuldades 
na leitura 

Ler palavras grandes 
“Na leitura é aquelas palavras que são um 
bocadinho grandes” 

Ler palavras com 
acentos 

“Tenho dificuldade por exemplo quando 
há acentos” 

Ler palavras novas 
“Nas palavras que eu nunca ouvi falar e 
nunca vi como se escreve baralho-me um 
bocado” 

Su
ge

st
õ

es
 

Melhoria do 
programa 

Estrutura e 
organização 

Mudança de pares 
“Queria mudar de par” 
“Eu gostava de fazer par com a C.” 

Aumento duração 

“Podíamos mudar de horário para vir mais 
cedo” 
“Devíamos ter dois tempos, o primeiro 
para ler e depois íamos fazer outra coisa” 

Outras Continuidade 

Vontade de não 
terminar o programa 

“Eu não quero acabar o programa” 
“Eu vou ter saudades” 

Repetição do programa 

“Quando é que vai começar outra vez o 
programa?” 
“E para o ano vai haver?” 
“Se houver eu quero ir” 

Implementar programa 
a outros colegas 

“O H. ia gostar de estar aqui e ia-lhe fazer 
bem” 


