
Participantes: 21 alunos de uma turma 

do 2º ano do 1º ciclo do ensino básico 

e a sua professora. 

Variáveis observadas: velocidade de 

leitura, correcção na leitura,  qualidade 

da leitura, atitudes perante a leitura, 

avaliação global da leitura pela pro-

fessora. 

Instrumentos: 

Questionário à professora; 

Questionário de atitudes perante a 

leitura; 

 

 

Escala de Leitura Oral (ELO); 

Auxiliar e folha de cotação. 

Fluência de leitura oral (FLO): 

Capacidade para, ao mesmo tempo, 

descodificar e compreender o que se 

lê; facilidade com que se lê.  

e qualidade . 

Av. com base no currículo (ABC):  

Escolha de um texto do nível edu-

cacional do estudante; 

Pedido ao estudante para que leia 

o texto em voz alta; 

Gravação da leitura; 

Cálculo do número de palavras 

correctamente lidas por minuto; 

Cálculo da percentagem de pala-

vras correctamente lidas; 

Pedido do reconto. 

Vantagens ABC:  

A metodologia tem demonstrado 

validade e precisão; 

Capacidade para modelar o 

crescimento; 

Sensibilidade à intervenção; 

Independência relativamente a 

métodos de ensino; 

Fornece dados úteis ao planea-

mento do ensino e intervenção; 

Permite a auto-monitorização 

pelo estudante. 

 

 

Resultados 

Resumo 
O presente estudo teve como objectivo explorar a aplicabilidade e utilidade de diversos procedimentos de avaliação da fluência de 

leitura oral utilizando a avaliação com base no currículo (ABC), que tem vindo a ser referida como um complemento viável aos testes 

padronizados mais tradicionais em Psicologia Educacional.  

As principais variáveis em estudo foram a velocidade na leitura (palavras correctamente lidas por minuto), a correcção na leitura 

 

Com o presente trabalho pretende-se apelar para o desenvolvimento de mais estudos na área temática da fluência de leitura oral 

em Portugal.  

Palavras-chave :  

Avaliação da Fluência de Leitura Oral  
em Alunos de 2.º Ano do 1.º Ciclo  

Introdução e Método 

Discussão e Referências 

   Texto    Texto   

   
Variáveis  

Precisão intra-
avaliador  

Precisão inter-
avaliador  

Precisão intra-
avaliador  

Precisão inter-
avaliador  

Velocidade    .999**   .999**   .999**   .989**  

Correcção    .956**   .931**   .972**   .968**  

Qualidade    .925**   .836*   .928**   .925**  

  
  

Dispersão da turma quanto à velocidade de leitura  

Textos   Média   DP   Mediana   Min.   Max.  
   54,29   18,7   57   14   86  
   52,19   20,6   50   11   85  

Dispersão da turma quanto à correcção na leitura  

Textos   Média   DP   Mediana   Min.   Max.  
   96,8%   2,7%   97,6%   91%   100%  
   95,5%   4,9%   96,8%   81,7%   99,2%  

Os resultados obtidos ao nível da precisão intra e 

inter-avaliador para a velocidade, correcção e 

qualidade de leitura são encorajadores; 

Considera-se necessária a realização de mais 

estudos no contexto nacional (considerando os dife-

rentes anos de escolaridade e períodos lectivos), no 

sentido de estabelecer marcos de referência para o 

desempenho em leitura, especificamente, no que se 

refere à fluência de leitura oral. 
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