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Quand j'approche d'un enfant, 

il m'inspire deux sentiments: 

celui de la tendresse pour le présent, 

celui du respect pour ce qu'il peut être un jour. 
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RESUMO 

 

A fluência na leitura oral constitui uma componente crítica da leitura proficiente, uma vez 

que contribui para a compreensão. Até ao 3.º ano, todos os alunos devem desenvolver 

competências de fluência, para que depois possam utilizar a leitura como ferramenta de 

aprendizagem. Torna-se, assim, imperativo identificar os alunos que apresentam 

dificuldades na leitura, de modo a adequar a resposta educativa às suas necessidades, 

prevenindo o desenvolvimento de futuras dificuldades e atitudes negativas face à leitura. 

O presente estudo envolve a conceção, implementação e avaliação de um programa de 

intervenção desenhado para promover a fluência na leitura de alunos do 2.º ano "em risco" 

de dificuldades na leitura, o programa "Leitores do Futuro". Este combina procedimentos 

de leitura assistida, para apoiar o desenvolvimento da fluência, e procedimentos de vídeo 

self-modeling (VSM), que permitem que estes alunos se observem a ler textos desafiantes 

com sucesso. 

Após a observação de uma turma de alunos do 2.º ano de um colégio privado na zona da 

Grande Lisboa (N= 25), identificaram-se três alunos em risco de dificuldade na leitura, 

que foram selecionados para participar no programa. Implementou-se um design de 

baselines múltiplas com cruzamento de participantes para estudar o efeito da intervenção 

na fluência na leitura. 

Os resultados indicam progressos significativos da fluência na leitura em todos os alunos. 

Durante a fase de VSM e leitura assistida, dois alunos evidenciaram um efeito de 

aceleração da evolução, por comparação com as fases de leitura assistida apenas. Para dois 

participantes o progresso registado ao longo do programa resultou numa redução da sua 

discrepância em relação à média da turma. Após o programa, os ganhos mantiveram-se a 

curto (1-2 semanas) e longo (3 meses) prazo, bem como foram transferidos para a sala de 

aula. Estes resultados são suportados pelos relatos de validade social dos participantes, 

pais e professora.  

 

 

Palavras-chave: Fluência na leitura oral; Automodelagem; Leitura assistida; 

Automonitorização do progresso; Avaliação com base no currículo. 
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ABSTRACT 

 

Oral reading fluency is a critical component of overall reading proficiency, once it 

contributes to reading comprehension. Until the 3
rd

 grade, all students should develop their 

fluency skills, thus they can utilize reading as a learning tool. Therefore, it is imperative to 

identify the students who are struggling to read, in order to adequate the educational 

response to their needs, preventing the development of future difficulties and of negative 

attitudes towards reading. 

The present study comprises the conception, implementation and evaluation of an 

intervention program designed to promote oral reading fluency at 2
nd

 grade "at risk" 

students, the "Leitores do Futuro" ("Future's Readers") program. This program combines 

assisted reading procedures, to support reading fluency development, and video self-

modeling (VSM) procedures, that allow these students to view themselves to succeed in 

oral reading of challenging materials. 

Following to observe the oral reading fluency of a 2
nd

 grade class from a private school 

located in Lisbon (N= 25), three students were identified as being at risk of reading 

difficulties and selected to participate in the program. A multiple-baseline-across-

participants design were implemented to study the effect of the intervention on oral 

reading fluency of the three participants. 

Overall, the results indicate that reading fluency improved significantly for all students. 

During the condition of VSM plus assisted reading, two students displayed an effect of 

acceleration of improvement rate, comparing with assisted reading alone condition. For 

two participants, the progress made during intervention results in a reduction of the 

discrepancy between their performance and the fluency mean level of their class. After the 

program, gains maintained in a short (1-2 weeks) and long (3 months) term, as well as 

transferred to classroom environment. These results were supported by participants, 

parents and teacher's reports of social validity. 

 

 

Key-words: Oral reading fluency; Video self-modeling; Assisted reading; Progress self-

monitoring; Curriculum-based measurement. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura encontra-se em estrita relação com a aprendizagem. Se, por um lado, é 

fruto da aprendizagem, é também um motor do seu desenvolvimento, na medida em que 

através de si se constroem muitos outros conhecimentos (Carvalho, 2011). Por este motivo, 

o ensino da leitura encontra-se entre os objetivos primordiais da Escola, tendo em vista a sua 

missão de promover a aprendizagem e o desenvolvimento integrado de todos os seus alunos. 

Subjacente à ideia de aprendizagem está a noção de mudança e evolução. Assim, é 

expectável que, por meio da instrução da leitura, todos os alunos progridam e melhorem as 

suas competências leitoras. Todavia, verifica-se que numa mesma turma, sujeitos a uma 

idêntica instrução, os alunos evoluem a ritmos e de modos muito distintos. Enquanto para 

uns aprender a ler é relativamente fácil, outros poderão necessitar de mais tempo e/ou de 

maior apoio para desenvolver esta aptidão. Posto isto, para fazer cumprir a sua missão, a 

Escola deve identificar estes últimos alunos de modo a intervir atempadamente, evitando a 

cristalização de dificuldades e potenciando a sua evolução contínua. Caso contrário, com o 

passar do tempo, a discrepância em relação aos seus pares aumentará, comprometendo 

assim a sua aprendizagem e o seu bem-estar (Stanovich, 1986). 

É neste âmbito que se insere o presente estudo. Mediante a identificação de 3 alunos 

de uma turma do 2.º ano do ensino básico em risco de dificuldade na leitura, desenvolveu-

se, implementou-se e avaliou-se a eficácia de um programa de promoção da fluência na 

leitura oral, identificada pela literatura como um indicador essencial da proficiência 

leitora. Espera-se, assim, que o programa ajude estes alunos a diminuir a discrepância que 

possuem em relação à sua turma, ao nível da fluência na leitura oral. 

Este trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. No primeiro, procura-se 

enquadrar e fundamentar o estudo empírico realizado com base na literatura, e são 

apresentados os objetivos, questões e hipóteses do mesmo. No segundo, é descrita a 

metodologia utilizada de modo a fazer cumprir os objetivos estabelecidos. No terceiro, 

apresentam-se os resultados obtidos relativamente à avaliação da fluência na leitura oral e à 

avaliação do programa. Por fim, discutem-se os resultados e analisam-se as limitações e os 

contributos deste estudo para estudos futuros e para a prática psicopedagógica. 
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CAPÍTULO 1: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

A leitura é uma prática tão presente no quotidiano das nossas vidas que, muitas 

vezes, não temos consciência da sua frequência. Não lemos apenas quando pegamos num 

livro, numa revista ou num jornal. A leitura é uma ferramenta essencial para a realização de 

tarefas tão simples como compreender as indicações dos sinais de trânsito, escolher um prato 

num restaurante ou verificar rapidamente no ecrã do telemóvel o remetente de uma chamada. 

Como afirma Carvalho (2011), saber ler "tornou-se uma necessidade básica" (p. 20) para a 

vida na sociedade atual. 

Assim, hoje em dia, mais do que promover a alfabetização (no sentido tradicional 

do termo), importa desenvolver a literacia dos cidadãos, o que implica dotá-los de 

competências de leitura e escrita que lhes permitam responder às exigências do seu 

contexto social, assim como continuar a aprender e a desenvolver-se ao longo da vida 

(Carvalho, 2011; Indrisano & Chall, 1995). Neste sentido, "saber ler" ultrapassa a 

capacidade de descodificação do material escrito. Fazendo uso dessa capacidade, o 

objetivo último da leitura reside na compreensão, ou seja, na extração do significado e na 

sua apropriação crítica pelo leitor. Deste modo, a aprendizagem da leitura ocupa um lugar 

predominante dentro dos objetivos curriculares, na medida em que serve de base para 

futuras aprendizagens (Cruz, 2007). 

Não obstante à sua importância para o desenvolvimento dos indivíduos e para a sua 

integração na sociedade, a aquisição e o domínio da leitura (e da escrita) não decorre de 

um modo espontâneo, como acontece com a linguagem oral (Cruz, 2007, 2009). Pelo 

contrário, é um processo complexo que requer um ensino explícito e que consome tempo, 

esforço e treino tanto da parte de quem aprende, como de quem facilita essa aprendizagem 

(Carvalho, 2011). Este processo estende-se para além dos primeiros anos de instrução da 

leitura. No entanto, estes anos assumem um papel de grande relevância na escolaridade, na 

medida em que, neles, as crianças aprendem a ler para, futuramente, poderem aprender 

através da leitura. De seguida, procurar-se-á compreender como decorre este processo de 

aquisição e desenvolvimento da leitura, assim como a sua relação com a aprendizagem. 
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1.1.  "Aprender a Ler" e "Ler para Aprender" 

  Ao longo da Escolaridade e da Vida, os indivíduos vão encontrando tarefas cada 

vez mais exigentes que requerem competências de leitura de complexidade crescente. Para 

Indrisano e Chall (1995), esta possibilidade de um indivíduo ler textos de diferentes níveis 

de dificuldade ao longo dos vários níveis de aprendizagem da leitura sugere que o seu 

desenvolvimento acompanha o desenvolvimento cognitivo e o da linguagem. Em 1996, 

Chall propôs um modelo compreensivo do desenvolvimento da leitura que conceptualiza 

esta aprendizagem como um processo que envolve diversas mudanças à medida que o 

leitor se vai tornando mais proficiente (Chall & Jacobs, 2003). 

De acordo com o modelo, o desenvolvimento da leitura decorre ao longo de seis 

estádios, desde o Estádio 0 (pré-leitura) ao Estádio 5 (o nível mais maduro e competente, 

no qual os leitores constroem e reconstroem conhecimento a partir da sua leitura). Durante 

o Estádio 0, o estádio de pré-leitura (0-6 anos), a criança aprende a controlar a sua 

linguagem oral e desenvolve um vocabulário de cerca de 6000 palavras. Neste período, 

adquire também alguns conhecimentos e comportamentos que funcionam como pré-

requisitos para a aprendizagem formal da leitura e da escrita, como o desenvolvimento da 

consciência fonológica, a leitura de símbolos, a escrita do seu nome e o folhear de um 

livro. Importa salientar que a aprendizagem que se processa neste estádio depende 

significativamente do contexto sociocultural em que a criança está inserida. 

Ao começar a aprendizagem formal da leitura, a criança inicia a fase do "aprender 

a ler", que decorre nos Estádios 1 e 2. No primeiro, o estádio de leitura inicial (1º ano), a 

criança aprende o princípio alfabético (i.e., correspondência grafema-fonema) e 

desenvolve as suas capacidades de descodificação de palavras, na leitura de textos 

simples. Durante o estádio seguinte, denominado de confirmação e fluência (2º e 3º ano), 

a criança consolida o que aprendeu de modo a desenvolver a sua fluência na leitura. Ou 

seja, tendo aprendido a descodificar com precisão as palavras escritas, a criança deve 

desenvolver a automaticidade e a expressividade da sua leitura (Kuhn & Stahl, 2003). 

A partir do 4º ano, o currículo apresenta aos alunos textos cujos conteúdos vão para 

além do que eles já conhecem cognitiva e linguisticamente, sendo esperado que desenvolvam 

um pensamento crítico. Esta fase é caracterizada como o período do "ler para aprender", 

que decorre entre os Estádios 3 e 5. Durante o Estádio 3, conhecido por ler para aprender 

o que é novo (4º ao 8º ano), os alunos utilizam a leitura como uma ferramenta de 

aprendizagem, na medida em que os textos começam a conter novas palavras e ideias que 
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ultrapassam o repertório linguístico do leitor e o seu conhecimento sobre o mundo. Assim, 

de forma a ler, compreender e aprender a partir os textos mais exigentes que encontram, os 

leitores devem ser fluentes no reconhecimento das palavras, e o seu vocabulário e 

conhecimento precisa de se expandir (Indrisano & Chall, 1995). No estádio seguinte, 

chamado múltiplos pontos de vista (ensino secundário), as exigências linguísticas e 

cognitivas aumentam, na medida em que é esperado que o leitor consiga analisar 

criticamente os textos que lê e compreender os múltiplos pontos de vista que lhe são 

sugeridos. Finalmente, no estádio denominado construção e reconstrução (ensino 

superior), o leitor tem de sintetizar uma miríade de pontos de vista apresentados em 

diversos textos, de modo a construir a sua própria perspetiva sobre um dado tema. 

Em suma, espera-se que o desenvolvimento da leitura decorra essencialmente em 

duas fases: o aprender a ler, onde se desenvolve a componente da descodificação, e o ler 

para aprender, que privilegia o desenvolvimento da componente da compreensão da 

leitura. Na transição entre ambas as fases, o desenvolvimento da fluência na leitura 

(estádio 2) assume um papel fundamental (Chall & Jacobs, 2003). Os leitores que 

apresentam uma fluência reduzida tendem a ler com maior esforço e hesitação, investindo 

essencialmente na descodificação das palavras, o que dificulta a sua compreensão (Tristão 

& Gonçalves, 2012) e poderá comprometer a sua aprendizagem de conteúdos e conceitos 

através da leitura. Assim, a fluência na leitura tem sido considerada como um indicador 

essencial da proficiência leitora (Fuchs, Fuchs, Hosp & Jenkins, 2001). Seguidamente, 

procurar-se-á clarificar o conceito e a pertinência desta componente crítica da leitura. 

 

 

1.2.  Fluência na Leitura Oral: Componente crítica da leitura 

A fluência na leitura é frequentemente identificada como uma das características que 

definem um bom leitor, enquanto uma leitura pouco fluente descreve geralmente um mau 

leitor (Hudson, Lane & Pullen, 2005). Porém, as diferenças na fluência não servem apenas 

para distinguir os bons dos maus leitores, na medida em que a investigação tem 

demonstrado que uma reduzida fluência na leitura é também um preditor fiável de 

dificuldades ao nível da compreensão leitora (Fuchs & Fuchs, 1992; Fuchs et al, 2001; 

Petscher & Kim, 2011). Por este motivo, as políticas educativas nacionais (Buescu, Morais, 

Rocha & Magalhães, 2012; Ministério da Educação, 2006/2007) e internacionais (National 
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Institute of Child Health and Human Development, 2000) têm definido a aquisição da 

fluência na leitura como um dos principais objetivos a atingir nos primeiros anos de ensino. 

Embora exista acordo relativamente à sua pertinência, a definição de fluência na 

leitura não é ainda consensual na literatura. Contudo, de um modo geral, a fluência é 

definida como a capacidade de descodificar as palavras de um texto de forma precisa e 

automática e com expressividade e fraseologia adequadas, tendo em vista a compreensão 

do material escrito (Grabe, 2010; Rasinski, 2004). 

Neste sentido, parece existir consenso quanto à noção de que se trata de um 

construto multidimensional, composto por um conjunto de indicadores: (1) a precisão, que 

corresponde à capacidade de reconhecer corretamente as palavras, (2) a velocidade, que se 

refere à capacidade de descodificar as palavras de uma forma rápida, automática e  sem 

esforço, e (3) a prosódia, entendida como a capacidade de ler com expressividade, 

utilizando adequadamente características prosódicas como a entoação, volume e ritmo de 

modo a que a leitura soe como a linguagem oral (Deeney, 2010; Hudson et al., 2005; 

Rasinski, 2004). A literatura tem demonstrado que cada um destes indicadores contribui 

de forma diferenciada para a compreensão da leitura (Kuhn & Stahl, 2003). 

Uma leitura pouco precisa tem obviamente uma influência negativa na 

compreensão do texto. Um leitor que descodifique incorretamente palavras críticas (i.e., que 

alterem a mensagem do texto) ou uma grande percentagem de palavras terá maior 

dificuldade em extrair o significado do texto (Deeney, 2010; Hudson et al., 2005). 

Além de precisa, a descodificação da leitura deve ser automática de modo a 

facilitar a compreensão. O contributo da velocidade na leitura é explicada pela Teoria da 

Automaticidade (LaBerge & Samuels, 1974, citado por Samuels, 2012), que entende a 

leitura como a aquisição de proficiência numa tarefa complexa que envolve a realização 

simultânea de duas tarefas: a descodificação das palavras escritas e a compreensão do seu 

significado. Assentando no pressuposto de que a nossa capacidade de atenção para realizar 

qualquer tarefa cognitiva é limitada, a teoria defende que é necessário reduzir os recursos 

atencionais associados a uma das tarefas de modo a possibilitar a execução da outra. 

Tendo em conta que a compreensão exige processos de nível superior, a descodificação 

deve tornar-se o processo automático. Assim, através do treino continuado de uma série de 

subetapas, o leitor reduz progressivamente o esforço mental despendido na 

descodificação, tornando-a num processo automático e alocando os seus recursos 

cognitivos para a compreensão da leitura. Por este motivo, um bom leitor realiza a tarefa 

da descodificação de um modo automático, sem esforço e sem ter consciência nem dos 
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seus meios nem dos seus processos (Morais, 1997), dedicando-se à construção do 

significado. Por outro lado, para um leitor principiante ou para um mau leitor a tarefa de 

descodificação revela-se tão árdua que os seus recursos cognitivos se esgotam no 

reconhecimento das palavras, restando uma reduzida capacidade atencional para a 

compreensão. 

Embora uma leitura rápida e precisa favoreça a compreensão, não é condição 

suficiente para a garantir. Alguns leitores podem ser muito velozes, e até precisos, na 

descodificação das palavras sem, no entanto, compreenderem o que estão a ler (Rasisnski, 

2004). A investigação tem demonstrado evidência de uma relação recíproca entre o 

terceiro indicador de fluência na leitura (i.e., a prosódia) e a compreensão, embora essa 

relação não seja ainda muito clara (Hudson et al., 2005). Não obstante, é quase intuitivo 

afirmar que quando um leitor utiliza adequadamente as características prosódicas numa 

leitura expressiva, demonstra que está a interpretar o texto e a apropriar-se do seu 

significado de modo a transmiti-lo aos outros através da expressividade impressa na sua 

voz (Deeney, 2010; Oosborn & Lehr, 2003; Rasinski, 2004). 

Em suma, a investigação tem evidenciado uma forte relação positiva entre a 

fluência na leitura oral (com contributos específicos dos seus três componentes) e a 

compreensão, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, quando os alunos estão 

a desenvolver as suas competências de descodificação precisa e automática (Fuchs et al., 

2001; Hosp & Fuch, 2005; Valencia et al., 2010). Esta evidência vai ao encontro do 

modelo desenvolvimentista de Chall, que sugere que após esses primeiros anos, na fase do 

ler para aprender, a compreensão depende essencialmente do repertório de vocabulário e 

de outros conhecimentos de nível superior (Indrisano & Chall, 1995). Contudo, mesmo 

nessa fase, uma reduzida fluência na leitura oral poderá ser um obstáculo à compreensão 

(Rasinski, Rikli & Johnston, 2009). 

Além da sua implicação para a compreensão, uma leitura lenta e difícil poderá ter 

consequências emocionais e motivacionais conducentes a um ciclo de insucesso. Um 

leitor pouco fluente tem habitualmente recordações de experiências de insucesso na leitura 

oral que o deixam frustrado e que o levam a evitar atividades de leitura. Reduzindo o seu 

tempo de prática da leitura, o leitor não irá evoluir e irá construir crenças de autoeficácia 

negativas que o conduzirão a um menor investimento e, consequentemente, a um 

agravamento das suas dificuldades (Meyer & Felton, 1999; Stanovich, 1986). Assim, com 

o passar do tempo, perante o aumento da complexidade das exigências escolares, o leitor 

com dificuldades terá cada vez mais dificuldades (Stanovich, 1986). 
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Posto isto, é essencial promover um desenvolvimento adequado da fluência na 

leitura nos primeiros anos de ensino, de modo a prevenir dificuldades e potenciar uma 

leitura proficiente que contribua para o sucesso e qualidade da aprendizagem dos alunos, 

assim como para o seu bem-estar. Para o efeito, o ensino da fluência na leitura deve ser 

explícito e integrado na instrução da leitura em contexto escolar, de modo a proporcionar 

múltiplas oportunidades a todos os alunos de desenvolver estas competências (Allinder, 

Dunse, Brunken & Obermiller-Krolikowski, 2001). 

A sabedoria popular costuma dizer que a "prática leva à perfeição". No caso da 

leitura, Nichols, Rupley e Rasinski (2009) defendem que somente a "prática perfeita leva a 

um desempenho perfeito" (p. 4), na medida em que são necessárias experiências de 

sucesso para desenvolver as competências necessárias a uma leitura proficiente (Allington,  

2006), bem como construir crenças de autoeficácia positivas (Bandura, 1986). Por este 

motivo, se alguns alunos desenvolvem uma leitura fluente de um modo relativamente 

natural, através do contacto frequente com a leitura, outros alunos poderão sentir uma 

maior dificuldade nesta aquisição, necessitando de uma instrução mais especializada 

(Allinder et al., 2001). 

 

 

1.3.  Promoção da Fluência na Leitura 

É expectável que todos os alunos progridam mediante a instrução regular da 

leitura. Não obstante, existem diferenças individuais na forma como este progresso 

decorre (Kim, Petscher, Schatschneider & Foorman, 2010). De modo a que todos os alunos 

consigam cumprir os objetivos e as metas que a Escolaridade (única e obrigatória) lhes 

propõe, é necessário ajustar o tipo de instrução às necessidades de cada um. 

Numa lógica de resposta à intervenção (Response to Intervention, RtI), o primeiro 

passo para esta adequação pedagógica passa pela avaliação screening de todos os alunos, 

tendo em vista a identificação das suas dificuldades e pontos fortes, bem como a 

monitorização do seu progresso (Fletcher & Vaughn, 2009). Para o efeito, as metodologias 

de avaliação com base no currículo (curriculum-based measurement, CBM) têm-se 

revelado particularmente úteis enquanto "termómetros de desempenho", no sentido em 

que constituem instrumentos de medida da fluência na leitura oral que fornecem, num 

curto espaço de tempo, informação válida e precisa sobre o desempenho atual de cada 

aluno (Fuchs et al. 2001); do mesmo modo que um termómetro mede a temperatura 
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corporal, que é apenas um indicador do estado de saúde do indivíduo. Assim, as 

metodologias CBM foram concebidas, não para diagnosticar dificuldades, mas para 

identificar os alunos cuja evolução não está a decorrer de acordo com o esperado (i.e., não 

estão a evoluir, estão a evoluir pouco, ou estão a regredir), bem como para monitorizar o 

seu progresso (Hasbrouck & Tindal, 2006). Esta identificação precoce de dificuldades 

permite intervir antes de os alunos obterem insucesso pronunciado, evitando assim a 

cristalização de dificuldades, quando é mais fácil e menos dispendioso fortalecer as 

competências de leitura (Tristão, 2012). 

Mediante a informação recolhida nesta avaliação, é possível planear uma resposta 

pedagógica que se ajuste às necessidades de cada aluno. O modelo RtI sugere que esta 

resposta se pode organizar em três níveis de intervenção: o nível I, que corresponde à 

instrução efetiva da leitura em contexto de sala de aula dirigida a todos os alunos; o nível II, 

que consiste numa intervenção adicional, dirigida a um grupo mais restrito de alunos cuja 

evolução no nível anterior não está a decorrer como o esperado, necessitando de um treino 

mais específico de competências de leitura; e o nível III, que envolve uma intervenção 

individualizada mais intensiva para os alunos que não apresentam melhorias suficientes no 

nível anterior (Fletcher & Vaughn, 2009). O objetivo desta intervenção de diferentes 

níveis de intensidade é ajudar os alunos a desenvolver as competências de leitura 

necessárias para que retornem a uma aprendizagem de qualidade no primeiro nível. 

Embora a intervenção para a promoção da fluência na leitura oral se possa 

organizar em diferentes graus de intensidade em função das necessidades do aluno, as 

estratégias utilizadas são semelhantes nos vários níveis, pois há evidências de que 

beneficiam igualmente alunos com e sem dificuldades na leitura (Kuhn et al., 2006). 

Resta-nos, então, compreender que meios podem ser utilizados na promoção da fluência. 

Para Rasinski (2003), a aprendizagem da leitura processa-se essencialmente de 

dois modos: vendo, ou seja, observando a leitura de um perito (modelo) e, fazendo, isto é, 

treinando a leitura até atingir um nível de proficiência. Mais especificamente, esta 

aprendizagem pode ser vista como um contínuo que começa com a modelagem da leitura e 

termina com a leitura autónoma e perita do aprendiz. No espaço que medeia a modelagem e 

o desempenho independente, o aprendiz recebe o apoio (scaffolding) de alguém mais 

experiente (chamemos-lhe tutor) de modo a desenvolver as suas competências leitoras. À 

medida que se vai tornando mais proficiente, o apoio vai sendo diminuído até atingir um 

nível de autonomia. Este procedimento designa-se leitura assistida. 
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A literatura tem identificado inúmeras vantagens na utilização de procedimentos de 

leitura assistida, na medida em que fazem uso de alguns dos fatores que mais contribuem 

para o desenvolvimento de uma leitura fluente: (1) exposição a modelos fluentes de leitura, 

(2) apoio de um leitor mais proficiente, e (3) múltiplas oportunidades de treino até atingir o 

sucesso (Hudson et al. 2005; Kuhn et al., 2006; Nichols et al. 2009; Rasinski, 2003). 

De acordo com a Teoria da Aprendizagem Social de Bandura, é possível adquirir 

novas capacidades cognitivas e padrões de comportamento por meio da observação do 

desempenho de um modelo apto (Bandura, 1986). Assim, através da modelagem de uma 

leitura fluente, os alunos aprendem o que é ler fluente e expressivamente de modo a 

facilitar a compreensão (Nichols et al., 2009; Rasinski, 2003). Nos procedimentos de 

leitura assistida, a modelagem pode consistir apenas na observação do modelo (e.g., tutor 

ou gravação digital) ou pode envolver uma maior participação do aluno, através de 

estratégias como a leitura em coro ou em eco, onde o aluno lê, respetivamente, em 

simultâneo ou após o modelo (Rasinski, 2003). 

Mas a função do tutor não é somente modelar a fluência na leitura; é igualmente 

fornecer instrução direta e feedback formativo, bem como amparar nas dificuldades. Este 

apoio permite ao aluno avançar com sucesso para além do nível em que já consegue 

trabalhar independentemente, atuando na sua zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

Por definição, a ZPD é a distância entre o nível atual de desenvolvimento do aluno, 

caracterizado pelo seu trabalho autónomo, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado pela capacidade de realizar tarefas mais complexas sob orientação de adultos ou 

em colaboração com pares mais aptos (Vygotsky, 1978). Neste sentido, é possível utilizar 

textos do nível de escolaridade do aluno que poderão ser mais desafiantes, mas também 

mais ajustados aos seus interesses, uma vez que, mediante essa orientação, ser-lhe-á dada 

a oportunidade de ser bem sucedido na leitura de textos mais difíceis (Kuhn et al., 2006). 

Nos procedimentos de leitura assistida são ainda utilizadas técnicas como as 

leituras repetidas que proporcionam ao aluno múltiplas oportunidades de treino da leitura 

oral de um texto até atingir o sucesso. Esta técnica foi proposta por Samuels (1997), tendo 

por base a Teoria da Automaticidade de LaBerge e Samuels, com o intuito de desenvolver 

a fluência na leitura oral, particularmente as suas componentes precisão e velocidade de 

leitura. Para este fim, o aluno relê várias vezes uma pequena passagem adequada ao seu 

nível de escolaridade até atingir um nível de fluência satisfatório; depois, o procedimento 

é repetido com uma nova passagem. Através da releitura de diversos textos, os alunos 

começam a reconhecer os padrões ortográficos das palavras, a compreender a estrutura das 
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frases e a organização do texto, o que lhes permite desenvolver uma descodificação mais 

rápida e menos esforçada (Kuhn et al., 2006; Mayer & Felton, 1999; Nichols et al., 2009). 

Assim, este método tem-se revelado eficaz na construção da fluência na leitura e permite 

libertar recursos atencionais para a compreensão (Samuels, 1997). Por este motivo, a 

técnica das leituras repetidas tem sido amplamente utilizada tanto na prática como na 

investigação (Kuhn & Stahl, 2003). 

As estratégias apresentadas foram descritas de um modo generalista, contudo, 

podem ser ajustadas aos diferentes níveis de intervenção, com maior ou menor apoio, em  

formato individual ou grupal, beneficiando igualmente alunos com e sem dificuldades. 

Algumas variantes da aplicação dos procedimentos de leitura assistida em contexto de sala 

de aula são a tutoria a pares (Dufrene et al., 2010) e o teatro de leitores (Rasinski, 2003). 

Embora a utilização dos procedimentos de leitura assistida, per se, evidencie 

resultados muito positivos no incremento da fluência na leitura, diversos autores têm 

constatado vantagens na combinação destes procedimentos com a automonitorização do 

progresso (Samuels, 1997; Tristão & Gonçalves, 2012). A automonitorização envolve 

quatro processos: (1) o estabelecimento de um objetivo, (2) a avaliação regular das 

componentes mensuráveis da fluência na leitura, (i.e., precisão e velocidade), (3) o seu 

registo num gráfico, e (4) a comparação do desempenho atual com o pretendido. O aluno é 

envolvido ativamente em todo este processo, assumindo o papel de investigador da sua 

própria aprendizagem (Gonçalves, 2012a). Assim, através da observação do gráfico, toma 

consciência do modo como está a progredir face ao seu objetivo, o que possibilita 

estruturar o esforço investido (Menzies, Lane & Lee, 2009; Morgan & Sideridis, 2006). 

Além do desenvolvimento de uma aprendizagem autorregulada, estes procedimentos têm 

um impacto positivo na motivação dos alunos (Ribeiro & Ribeiro, 2010; Samuels, 1997), 

resultando no aumento do tempo investido na leitura e, consequentemente, na melhoria do 

seu desempenho (Ferreira & Rodrigues, 2011). 

Importa destacar que embora estas estratégias incidam sobretudo no incremento da 

precisão e velocidade de leitura, o objetivo da instrução da fluência não é criar leitores  

velozes, mas leitores fluentes que consigam compreender o que leem (Rasisnski, 2000). 

Neste sentido, o tutor poderá ter um importante contributo ao clarificar que uma leitura 

fluente nem sempre é rápida, pois implica ajustar a velocidade aos desafios colocados pelo 

texto, visando a sua compreensão e comunicação expressiva (Rasinski, 2000). De modo a 

garantir que o aluno entende a primazia da compreensão na leitura, Samuels (2012) sugere 

que se avise o aluno de que, no final da leitura, serão colocadas questões sobre a história. 
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Para a clarificação deste objetivo também contribui a exposição a um modelo fluente que 

privilegia a expressividade e a compreensão em detrimento da velocidade. 

Não obstante à importância de observar um modelo de excelência, a investigação 

tem encontrado uma maior eficácia na aprendizagem quando os modelos revelam 

características similares às do observador (e.g., idade, sexo, etnia, personalidade) e 

apresentam um desempenho apenas ligeiramente superior ao seu (Bandura, 1986). Posto isto, 

quem poderá ser mais ser mais idêntico ao observador do que o próprio? Os procedimentos 

de automodelagem têm-se revelado, assim, uma mais-valia no incremento da fluência na 

leitura oral (e.g., Dowrick, Kim-Rupnow & Power, 2006), como veremos de seguida. 

 

 

1.4.  Automodelagem na Leitura 

A modelagem é uma componente essencial da aprendizagem, sem a qual os nossos 

esforços para aprender seriam gastos em erros dispendiosos e tentativas desnecessárias 

(Bandura, 1986). Felizmente, a observação do sucesso dos outros serve de orientação para 

a nossa ação, possibilitando-nos adquirir novos conhecimentos e competências sem tantos 

custos e danos. Não é apenas o êxito dos outros que nos permite aprender, mas também o 

que observamos em nós. Na realidade, todos os animais aprendem pela observação do seu 

próprio sucesso, como princípio evolutivo. Porém, somente o ser humano é capaz de 

aprender com o sucesso que ainda não adquiriu, mantendo-se a si próprio como modelo 

(Dowrick, 1999, 2012). 

A automodelagem tem sido definida como a aprendizagem através da observação 

de imagens do próprio a desempenhar um comportamento com sucesso e/ou de forma 

adaptativa (Dowrick, 1999). O foco nas imagens positivas distingue a automodelagem de 

outras formas de auto-observação onde coexistem sucessos e fracassos (video feedback), 

como por exemplo, um atleta rever através de um vídeo o seu desempenho numa prova para 

aperfeiçoamento de técnicas (Buggey & Ogle, 2012). Embora estas estratégias de auto-

observação revelem geralmente resultados positivos, a literatura indica que, em alguns 

casos, o visionamento do insucesso poderá gerar efeitos negativos, como a frustração e a 

construção de crenças de autoeficácia negativas (Buggey, 2009). 

Porém, como pode um indivíduo observar-se a si próprio a realizar um 

comportamento exclusivamente com sucesso, se este ainda não existir plenamente no seu 

repertório? Habitualmente, a automodelagem recorre à captação e edição de imagens 
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positivas em formato de vídeo (com aproximadamente 2-4 minutos), assumindo assim a 

designação de video self-modeling
1
 (VSM). No entanto, é possível utilizar outros meios que 

envolvem recursos tecnológicos mais simples como a gravação áudio ou fotografias 

dispostas em série (Hitchcock, Dowrick & Prater, 2003). Não obstante, o vídeo tem sido 

considerado como um instrumento de automodelagem poderoso, pois combina as imagens, 

sons e contextos dos comportamentos de um modo eficiente (ACE Reading, 2007). 

Através do VSM, um indivíduo pode observar o seu sucesso tanto em imagens do 

passado, como em imagens do futuro. Dowrick (1999) distingue assim duas formas de VSM: 

o positive self-review
1
 e o feedforward

1
. O positive self-review refere-se ao visionamento 

das imagens da melhor exibição do comportamento-alvo por parte do indivíduo, que 

consiste numa competência já adquirida mas desempenhada com pouca frequência (e.g., 

comportamento disciplinado na sala de aula). Para o efeito, são realizadas filmagens 

constantes, a partir das quais se selecionam as imagens pretendidas. O objetivo do positive 

self-review é, portanto, manter e estabilizar competências já aprendidas mas infrequentes. 

O feedforward, por contraste com o feedback, envolve o visionamento de imagens 

de um desempenho futuro. Ou seja, o indivíduo observa-se a desempenhar com sucesso 

uma competência que ainda não adquiriu (e.g., fluência na leitura). Estas imagens são 

captadas através do treino (e.g., role playing) ou imitação (e.g., leitura em eco) das novas 

competências, mediante orientação de um perito; e são manipuladas em softwares de 

edição de vídeos, onde se eliminam os comportamentos indesejados e a intervenção do 

perito, dando origem a vários fragmentos de imagens positivas que são, depois, dispostos 

na sequência pretendida. No final, o indivíduo pode então observar aquela que será 

provavelmente a imagem do seu "eu do futuro". De acordo com Buggey (2009), espera-se 

que essa imagem sirva como um "íman que acelera a evolução [do indivíduo] em direção a 

esse futuro" (p. 3). 

O VSM tem sido utilizado como forma de intervenção em indivíduos com e sem 

dificuldades específicas (e.g., PHDA, perturbação do espectro autista, mutismo seletivo), 

numa larga escala de idades (i.e., do pré-escolar à idade adulta), em diferentes contextos 

(e.g., clínico e educacional), tendo em vista a aprendizagem de múltiplas competências ou 

comportamentos (para uma revisão, Buggey & Ogle, 2012). A título de exemplo, o VSM 

tem sido implementado para objetivos tão distintos, como: melhorar comportamentos 

inadequados (e.g., Bilias-Lolis, Chafouleas, Kehle & Bray, 2012), desenvolver aptidões 

                                                 
1
 Neste trabalho, optou-se por manter a designação original da língua inglesa, devido à inexistência de uma 

tradução portuguesa equivalente e por se tratarem de conceitos difundidos na literatura com essa terminologia. 
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motoras (e.g., Dowrick & Raeburn, 1995), melhorar competências linguísticas e sociais 

(e.g., Bellini & Akullian, 2007), desenvolver competências vocacionais (e.g., Dowrick, 

Tallman & Connor, 2005), e melhorar competências académicas como a leitura (e.g., 

Dowrick et al., 2006) e a aritmética (e.g., Schunk & Hanson, 1989). 

Nos vários estudos onde tem sido testada a eficácia da intervenção do VSM, 

surgem evidências de que os seus efeitos na aprendizagem são imediatos, mantêm-se após 

a intervenção e generalizam-se a outros contextos, existindo também relatos de validade 

social pela família, professores e participantes (Hitchcock et al., 2003). Neste sentido, o 

VSM tem-se revelado uma intervenção eficaz, mesmo em situações onde procedimentos 

mais convencionais não o foram (Dowrick, 1999). 

Apesar da evidência destes efeitos positivos, a literatura não possuí ainda uma 

explicação para o fenómeno do VSM. No entanto, o facto de o indivíduo funcionar como o seu 

próprio modelo parece contribuir de diversos modos para os resultados encontrados. De 

acordo com Bandura (1986), a aprendizagem por observação é mais eficaz quando o modelo 

apresenta atributos semelhantes aos do observador (exceto no comportamento-alvo, onde 

o seu desempenho é superior), uma vez que estes servem, para o observador, como preditores 

da sua competência relativamente ao comportamento observado. No caso do VSM, a  

similaridade entre ambos não poderia ser maior. Embora a investigação demonstre uma 

eficácia igualmente positiva na modelagem com pares, ao comparar os resultados destes dois 

tipos de intervenção para a aquisição de novas competências com alunos autistas, Marcus 

e Wilder (2009) constataram um efeito mais imediato e acelerado quando os modelos eram 

os próprios alunos. A intervenção com automodelagem poderá ser, então, particularmente 

relevante quando os alunos apresentam maior dificuldade na identificação com os seus pares. 

Porém, provavelmente o maior contributo de ter o próprio como modelo é o seu 

efeito nas crenças de autoeficácia (Buggey, 2007). A autoeficácia é definida por Bandura 

(1986) como uma crença pessoal sobre as suas competências de desempenho num dado 

domínio. Estas crenças são construídas através: (1) da observação do próprio desempenho, 

(2) da comparação desse desempenho com o dos outros, (3) da informação que os outros 

transmitem sobre o mesmo, e (4) da manifestação fisiológica consequente (Bandura, 

1986). Deste modo, as imagens do seu sucesso fornecem ao indivíduo evidência visual de 

que é capaz, ao mesmo tempo que são armazenadas novas memórias de experiências bem-

sucedidas (Buggey, 2007, 2009). Por outro lado, a construção de crenças de autoeficácia 

positivas aumenta a probabilidade de que o indivíduo atinja efetivamente esse sucesso 

(Buggey, 2009), na medida em que a autoeficácia influencia a motivação para decidir 
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realizar um dado comportamento, o esforço nele despendido e a persistência para lidar 

com as dificuldades encontradas (Bandura, 1986). 

Embora se admita que cada um destes fatores contribui para a eficácia do VSM, na 

realidade, ainda não se conseguiu compreender como é que o seu conjunto afeta o 

observador (Buggey, 2009). Será que existe um efeito cumulativo de todos eles? Esta e 

muitas outras questões continuam sem resposta, necessitando de mais investigação. O que 

é claro, no entanto, é que o VSM tem revelado uma elevada eficácia na aprendizagem de 

novas competências (Dowrick, 1999). 

Contudo, não são apenas os resultados positivos encontrados que nos permitem 

conhecer melhor os efeitos do VSM. Apesar de raros, os estudos que documentam a 

ausência de efeitos do VSM na aprendizagem possibilitam retirar ilações quanto aos limites 

deste procedimento de intervenção. Esses estudos envolviam, geralmente, participantes 

em idade pré-escolar com autismo (Buggey & Ogle, 2012). O que leva a considerar que 

algumas competências desenvolvimentistas deverão estar adquiridas para que o VSM 

produza efeitos, como a capacidade de autorreconhecimento, manutenção da atenção ao 

vídeo, e reconhecimento das características mais salientes do vídeo (Buggey & Ogle, 

2012). De um modo mais geral, Bandura (1986) refere ainda que, para que a 

aprendizagem por observação ocorra, é essencial a existência de quatro condições: (1) 

capacidade de prestar atenção ao comportamento exibido, (2) capacidade de o reter na 

memória, (3) capacidade para o reproduzir, o que implica que seja adequado às suas  

características desenvolvimentistas, e (4) motivação para desempenhar o comportamento 

observado, o que implica que o seu valor seja reconhecido pelo indivíduo. 

Todavia, o conhecimento sobre os limites da implementação do VSM é ainda 

exíguo, sendo fundamental ampliar a investigação no sentido de determinar os fatores 

necessários (e.g., idade, competências cognitivas) para que o VSM se revele uma 

intervenção eficaz. Não obstante, tendo em conta o vasto número de efeitos positivos, 

parecem existir evidências otimistas da sua eficácia com praticamente qualquer pessoa que 

consiga prestar atenção ao vídeo (Buggey, 2007). 

Em síntese, esta revisão pretende ilustrar os efeitos documentados do VSM na 

aprendizagem de um largo espectro de competências, analisar os fatores que a literatura 

considera estar na origem desses efeitos, bem como conhecer as condições que têm sido 

identificadas como fundamentais para que esses efeitos ocorram. No entanto, focando 

agora o tema de interesse do presente estudo, procurar-se-á conhecer o que a investigação 

tem encontrado acerca da utilização do VSM na aprendizagem da leitura. 



Enquadramento Teórico 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 15 
 

Apesar de serem ainda poucos os estudos que utilizam o feedforward na promoção 

da leitura, constata-se que a sua maioria teve como objetivo melhorar a fluência na leitura 

oral (Prater, Carter, Hitchcock & Dowrick, 2012). Em 2002, Greenberg, Buggey e Bond 

construíram vídeos de 2 minutos, onde alunos do 3.º ano em risco de dificuldade na leitura 

se observavam a ler fluentemente um texto desafiante, diariamente durante 4 semanas. Os 

resultados indicaram ganhos na fluência na leitura oral que se mantiveram para além do 

fim da intervenção (follow-up). 

O VSM também tem sido utilizado em combinação com outros procedimentos de 

intervenção na leitura. No âmbito do projeto Actual Community Empowerment (ACE) 

Reading, Dowrick e colaboradores têm implementado um programa de tutoria comunitária 

dirigido a alunos com ou em risco de dificuldades na leitura, que tem por objetivo promover 

a fluência na leitura oral (Dowrick et al., 2006; Hitchcock et al., 2004). De modo a aumentar 

as crenças de autoeficácia desses alunos, o VSM tem sido utilizado em articulação com a 

tutoria, numa das fases do programa. Os resultados evidenciam uma melhoria significativa 

da velocidade de leitura, ao longo da intervenção, e a manutenção dos ganhos, na fase de 

follow-up. Porém, quando comparados os efeitos da implementação do VSM e da tutoria, 

observou-se que o VSM em combinação com a tutoria resultava numa evolução mais 

acentuada da velocidade de leitura do que quando a tutoria era implementada sozinha; 

sugerindo assim um efeito de aceleração do VSM  no desenvolvimento da fluência 

(Dowrick et al., 2006; Hitchcock et al., 2004). 

No seu estudo, Hitchcock e colaboradores (2004) examinaram ainda o efeito do 

VSM em combinação com um programa de tutoria desenhado para promover a 

compreensão leitora através do treino da utilização de mapas da história. A primeira fase 

de intervenção incluía apenas a tutoria; enquanto a segunda acrescentava o VSM, que 

envolvia o visionamento de um vídeo onde o aluno se encontrava a utilizar o mapa da 

história e a responder corretamente às questões colocadas. À semelhança dos resultados da 

fluência, observou-se que todos os alunos melhoraram a sua compreensão leitora ao longo 

da intervenção, sendo que o maior ganho ocorreu na condição que incluía o VSM. Estes 

ganhos mantiveram-se 6 meses após a intervenção e foram generalizados para o contexto 

de sala de aula. 

Embora a maior parte dos estudos que utilizam o VSM na leitura se destine ao 

desenvolvimento de competências em crianças que já sabem ler, este procedimento de 

intervenção também pode ser utilizado para a adquisição de competências de reconhecimento 

de letras (Marcus & Wilder, 2009). 
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 Em suma, os procedimentos de VSM têm-se revelado eficazes não só no 

desenvolvimento de competências de leitura, como numa panóplia de outras competências, 

em indivíduos com características muito distintas. Contudo, a utilização do VSM é 

relativamente recente e tem sofrido uma evolução lenta, talvez devido ao facto de exigir 

competências de edição multimédia e aos custos envolvidos. Por este motivo, ainda 

existem poucos estudos e muitas questões por explicar. Não obstante, impulsionado pelos 

bons resultados obtidos e pela cada vez maior acessibilidade (em preço e user-friendliness) 

dos equipamentos e softwares de edição de vídeo, o número de estudos com a 

implementação de VSM tem vindo a crescer, assim como a sua aplicação prática. 

Em Portugal, no entanto, a utilização de procedimentos de intervenção com VSM é 

ainda um terreno a explorar. Que se conheça, os estudos desenvolvidos com auto-

observação através de vídeos envolvem apenas estratégias de feedback, onde coexistem 

sucessos e fracassos (e.g., Soares, Negrão & Mesman, 2011, outubro). Assim, até à data, 

não foram encontradas quaisquer referências à utilização de procedimentos de VSM, no 

contexto nacional. 

Perante os efeitos positivos que os estudos internacionais têm evidenciado acerca 

da utilização do VSM na promoção da fluência na leitura, considera-se que a 

implementação deste procedimento em combinação com outras estratégias de leitura 

assistida poderá ser uma mais-valia para ajudar alunos portugueses em risco de 

dificuldade na leitura a desenvolver as suas competências de fluência na leitura oral, 

fortalecendo assim as suas competências leitoras e as suas crenças de autoeficácia. Mas, 

para isso, importa compreender a situação atual da leitura e da investigação sobre o tema 

no nosso país. 

 

 

1.5.  A leitura no panorama nacional 

À semelhança de outros países, o Ministério da Educação português atribui grande 

relevância à instrução da leitura, ao longo dos vários ciclos de ensino, tendo em conta a 

sua importância para a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos, bem como para 

o exercício de uma cidadania responsável e ativa. Assim, de um modo análogo ao modelo 

desenvolvimentista de Chall, a organização do currículo nacional de Língua Portuguesa, 

prevê que até ao 3.º ano de ensino os alunos adquiram as competências de leitura 

necessárias (i.e., descodificação correta e automática) para que, nos anos seguintes, se 
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foquem na extração e na apropriação crítica do significado do material escrito (Ministério 

da Educação 2006/2007). 

Não obstante aos esforços da Escola, os estudos internacionais realizados na última 

década indicam que a situação da literacia em Portugal é crítica, revelando baixos níveis de 

desempenho que ficam consideravelmente aquém dos seus parceiros europeus. No ano 2000, 

o estudo PISA realizado pela OCDE verificou que cerca de 52% dos jovens portugueses 

ao finalizar o ensino básico apresentam um desempenho de leitura que se situa nos 

patamares inferiores (i.e., no nível 2 ou abaixo) de uma escala de 5 níveis (GAVE, 2001). 

Nos estudos realizados posteriormente, não se observou uma evolução significativa. 

Neste sentido, é clara a urgência de intervir precocemente de modo a promover as 

competências básicas da leitura e a impedir o agravamento e a cristalização de dificuldades. 

De acordo com Rodriguez (2001, citado por Ribeiro & Ribeiro, 2010), se uma criança 

com dificuldade na descodificação automática da leitura começar a beneficiar de apoio 

antes do 3.º ano, existe uma probabilidade de cerca de 80% de superar o problema; 

probabilidade essa que se torna mais reduzida, quanto mais tarde se iniciar a intervenção. 

Mas, para intervir adequadamente, é necessário conhecer a realidade dos nossos alunos. 

Assim, nos últimos tempos têm crescido as investigações sobre a avaliação da leitura 

e, em particular, da fluência na leitura oral, dada a sua importância para o desenvolvimento 

da literacia. Na ausência de normas de avaliação ou valores de referência nacionais, os 

investigadores portugueses têm produzido esforços no sentido de avaliar esta componente 

da leitura quer através de provas de avaliação formal (e.g., Carvalho, 2011; Ferreira, 2009), 

como de procedimentos de avaliação com base no currículo (e.g., Castanheira & Gonçalves, 

2012; Luís, 2010; Tristão, 2009). Nos últimos anos, o Projeto IDEA (Gonçalves, 2012a), 

difundido um pouco por todo o país, tem procurado avaliar a fluência na leitura oral e as 

suas dificuldades, de modo a que psicólogos, professores, pais e os próprios alunos 

mobilizem esforços (informados) para promover a evolução contínua de todos os alunos. 

No que concerne à intervenção na leitura, tem-se verificado que a maioria dos 

programas construídos é dirigido aos alunos que se encontram na fase inicial do processo de 

aprendizagem da leitura, com especial ênfase na consciência fonológica (e.g., Verhaeghe, 

Araújo & Cary, 2010). Embora a aquisição dessas competências se revele essencial para a 

aprendizagem da leitura, não é condição suficiente para o desenvolvimento de uma leitura 

proficiente, sendo necessário adquirir competências de fluência na leitura que facilitem a 

compreensão (Indrisano & Chall, 1995). Todavia, os programas destinados à promoção da 

fluência na leitura são ainda escassos (e.g., Ribeiro & Ribeiro, 2010; Silva, 2011). 
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1.6.  Contributo deste estudo 

Tendo em conta o enquadramento teórico que ilustra a importância da fluência na 

leitura oral e as necessidades de intervenção identificadas em contexto nacional, o 

presente estudo procura promover o desenvolvimento desta componente crítica da leitura 

em alunos do 2.º ano do ensino básico em risco de dificuldades. À luz do modelo RtI, ao 

intervir num nível II, pretende-se assim contribuir para que estes alunos superem 

precocemente as suas dificuldades, para que possam retornar a uma aprendizagem de 

qualidade, acompanhando a rota de evolução contínua da sua turma. 

Para o efeito, este estudo envolveu a conceção, implementação e avaliação de um 

programa de promoção da fluência na leitura oral (ao nível da precisão e velocidade da 

leitura), de intervenção individual, denominado Leitores do Futuro. Com base nos dados 

da investigação sobre a eficácia de diversos tipos de estratégias de promoção da fluência 

na leitura, este programa utiliza a combinação de procedimentos de leitura assistida (LA) e 

de vídeo self-modeling (VSM) na leitura. 

Este estudo apresenta, assim, três objetivos gerais: (1) identificar alunos em risco 

de dificuldades na leitura, (2) analisar o efeito do programa Leitores do Futuro ao nível da 

fluência na leitura oral, e (3) analisar a eficácia da sua implementação. Partindo destes 

objetivos, procurar-se-á responder às seguintes questões de investigação: 

 

1. Será possível identificar precocemente alunos em risco de dificuldade na 

leitura com base na avaliação da fluência na leitura oral? 

2. Qual o efeito da implementação do programa Leitores do Futuro na fluência 

na leitura oral de alunos do 2.º ano em risco de dificuldades na leitura? 

2.1. Serão os procedimentos de VSM eficazes na promoção da fluência na 

leitura de alunos portugueses em risco de dificuldade na leitura? 

2.2. Existirá um efeito de aceleração no desenvolvimento da fluência na 

leitura provocado pela implementação do VSM combinado com LA, 

por comparação com a LA apenas? 

2.3. Poderá o programa promover a evolução da fluência na leitura destes 

alunos, de modo a reduzir o seu desfasamento em relação à curva de 

evolução dos seus pares? 

3. Será que os resultados da implementação do programa Leitores do Futuro se 

mantêm para além da intervenção? E serão generalizáveis a outros contextos? 
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Com base na literatura, formularam-se ainda as seguintes hipóteses de 

investigação: (H1) espera-se que toda a turma participante melhore ao nível da fluência na 

leitura entre o 2.º e o 3.º Período; (H2) espera-se que os participantes do programa 

melhorem a sua fluência na leitura ao nível da precisão e velocidade de leitura, a partir do 

início da intervenção; (H3) espera-se observar um aceleramento da evolução da velocidade 

de leitura na fase LA+VSM, por comparação com as fases LA (pré e pós-VSM); (H4) 

espera-se que a melhoria dos alunos participantes ao nível da fluência na leitura, na 

sequência do programa, resulte numa redução da sua discrepância em relação à evolução 

média da turma; e (H5) espera-se que os participantes mantenham e transfiram para outros 

contextos de aprendizagem as competências desenvolvidas ao longo do programa ao nível 

da fluência na leitura oral. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO 

 

Tendo em vista os objetivos a que se propôs, o presente estudo envolveu a 

conceção, implementação e avaliação do programa Leitores do Futuro. Neste sentido, 

partindo da observação da fluência na leitura de uma turma do 2.º ano, foram selecionados 

3 alunos em risco de dificuldade, como participantes desta intervenção. Neste capítulo, 

será descrito: (1) o design experimental implementado, (2) as características dos alunos 

participantes, (3) os instrumentos utilizados, e (4) o procedimento que decorreu ao longo 

das várias fases deste estudo. 

 

2.1.  Design 

O presente estudo utilizou um design de investigação de caso único, que tem sido 

identificado pela literatura como um conjunto de métodos científicos rigorosos, passível de 

contribuir para a avaliação da eficácia de intervenções em educação e em educação especial 

(Aguiar, Monteiro, Correia & Pimentel, 2011; Horner et al., 2005; Kratochwill et al., 2010). 

De modo a estabelecer uma relação de causalidade entre a implementação do 

programa Leitores do Futuro (V.I.) e a mudança observada na fluência na leitura (V.D.), 

foi implementado um tipo de design que garante o controlo experimental através da 

iniciação faseada da intervenção pelos participantes, o design de baselines múltiplas com 

cruzamento de participantes (multiple-baseline-across-subjects design). Neste sentido, 

cada participante funciona como o seu próprio controlo (Horner et al., 2005). 

Dadas as diferentes condições de intervenção, o design deste estudo configura-se 

num formato A-B-BC-B (onde A- baseline, B- leitura assistida e, C- video self-modeling). 

Após a intervenção, foram ainda recolhidos dados numa fase de follow-up. 

A implementação do design experimental decorreu do seguinte modo. Durante a 

baseline, procedeu-se a um conjunto de medidas repetidas da fluência na leitura oral para 

cada um dos participantes. Depois de terem sido recolhidas 4 medidas dessa variável (i.e., 

ao final de 2 sessões de baseline), a intervenção começou para o Participante 1, enquanto 

os outros participantes permaneceram na condição de baseline. O início da intervenção 

para os Participantes 2 e 3 procedeu-se segundo o critério de uma sessão de desfasamento. 

As restantes condições de intervenção foram sendo administradas sucessivamente, pela 

mesma ordem, como ilustra a Figura 1. O critério de decisão quanto ao início da 

intervenção foi determinado pelo planeamento das sessões, e a sua ordem de 

implementação pelos participantes foi decidida aleatoriamente. 
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Participante 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Part. 1 BL LA I LA + VSM LA II  

Part. 2 BL LA I LA + VSM LA II  

Part. 3 BL LA I LA + VSM LA II 

Figura 1. Design de baselines múltiplas com cruzamento de participantes. BL: Baseline (duração de 2 

sessões para o Participante 1, 3 sessões para o Participante 2, e 4 sessões para o Participante 3). LA I: 

Leitura Assistida (pré-VSM). LA+VSM: Leitura Assistida e VSM. LA II: Leitura Assistida (pós-VSM). 

Cada fase de intervenção decorreu em 4 sessões. 

 

No presente estudo, efetuou-se ainda uma recolha de dados com métodos e 

técnicas qualitativas tendo em vista a análise da validação social e da avaliação formativa 

do programa de intervenção. Considera-se, assim, que a utilização de dados quantitativos e 

qualitativos, ao serviço de uma complementaridade metodológica, poderá contribuir com 

maior rigor para a resposta à complexidade subjacente aos objetivos desta investigação. 

 

2.2.  Participantes 

Nas fases da avaliação screening e pós-teste, o presente estudo contou com a 

participação de 25 alunos de uma turma de 2º ano do ensino básico de um colégio privado 

da área da Grande Lisboa. A Tabela 1 resume alguns dados relativos à caracterização dos 

participantes. Constata-se que a turma participante é constituída por alunos de 

nacionalidade portuguesa, maioritariamente do sexo masculino (60%), com idades 

compreendidas entre os 7 e os 8 anos, e que apenas 16% dos alunos são considerados pela 

professora como "leitores medianos" ou "maus leitores". Em ambas as fases, foi avaliada a 

fluência na leitura oral destes participantes. 

Partindo dos dados recolhidos na avaliação screening, foram selecionados 3 alunos 

em risco de dificuldade na leitura para participarem na fase de intervenção deste estudo. 

Dada a inexistência de normas ou valores de referência nacionais que permitam a 

comparação dos alunos desta turma com o desempenho na fluência na leitura esperado 

para a população portuguesa de alunos do 2.º ano, consideraram-se "alunos em risco" 

aqueles que, embora não identificados como tendo uma dificuldade específica na 

aprendizagem da leitura, apresentassem um desfasamento significativo em relação ao 

desempenho médio da sua turma ao nível da fluência na leitura oral. 
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Tabela 1. Descrição dos participantes das fases de avaliação screening e pós-teste. 

Características dos participantes Frequência Percentagem 

Sexo    

 Masculino 15 60% 

 Feminino 10 40% 

Idade *
    

 7 anos 23 92% 

 8 anos 2 8% 

Avaliação global da leitura pela Professora 

 1 (mau leitor) 1 4% 

 2 1 4% 

 3 2 8% 

 4 10 40% 

 5 (bom leitor) 11 44% 

Nota. * Idade dos alunos no momento da avaliação screening. 

 

Neste sentido, foram selecionados os alunos que obedeciam à totalidade dos 

seguintes critérios: (1) não apresenta um diagnóstico de dificuldades de aprendizagem 

específicas, (2) não recebe acompanhamento psicopedagógico acrescido, (3) valor de 

velocidade de leitura inferior ao percentil 25
2
 (P25), (4) valor de precisão de leitura no 

nível de frustração
3
 (i.e., < 90% PCL), (5) acordo da professora da turma, e (6) 

consentimento informado dos encarregados de educação. A aplicação dos critérios 

decorreu pela ordem enumerada. 

Foram, então, selecionados os 3 participantes do programa Leitores do Futuro. O 

Participante 1 é do sexo feminino e os Participantes 2 e 3 são do sexo masculino. No 

início da intervenção todos os alunos tinham 7 anos. Na Tabela 2, encontram-se os valores 

do seu desempenho na precisão e velocidade de leitura, obtidos na avaliação screening. 

 

Tabela 2. Caracterização da fluência na leitura oral dos 3 participantes, na fase de 

avaliação screening. 

 Velocidade  Precisão 

 PCL/min Percentil  %PCL Percentil 

Participante 1 44,70 

P < 25 

 92,97% * P 50 

Participante 2 41,19  88,78% 25 < P < 50 

Participante 3 43,88  86,54% 25 < P < 50 

Nota. * Não obedece ao critério 4, estando a sua precisão de leitura no nível de instrução (90-95% PCL). 
 

                                                 
2
 Percentis intra-turma obtidos através da análise descritiva dos dados da fluência na leitura oral, recolhidos 

na avaliação screening. 
3
 Na literatura, considera-se que uma precisão inferior a 90% corresponde a um nível de frustração, entre 90 

e 95% a um nível de instrução, e superior a 96% a um nível de autonomia (e.g., Rasinski, 2003). 
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2.3.  Instrumentos 

2.3.1. Avaliação informal da fluência na leitura oral 

Com o intuito de avaliar a fluência na leitura oral utilizou-se um procedimento de 

avaliação com base no currículo. De acordo com este procedimento (Deno, 2003), os 

materiais utilizados na avaliação foram retirados de manuais de Língua Portuguesa do 

mesmo ano escolar dos participantes (i.e., 2.º ano), mas por eles desconhecidos. Após a 

avaliação da lisibilidade de 46 textos, recolhidos de 5 manuais diferentes (Gregório, 

Valente, Chorão & Perdigão, 2011; Letra & Borges, 2011; Marques & Gonçalves, 2011; 

Melo & Costa, 2011; Neto, 2011), foram selecionados 2 textos para a avaliação screening 

e o mesmo número de textos para o pós-teste, 8 textos para a fase de baseline, e 25 textos para 

a fase de intervenção, dos quais 12 seriam escolhidos aleatoriamente por cada aluno. Dos 

textos nunca lidos por nenhum dos participantes, escolheram-se 2 textos para a fase de 

generalização e o mesmo número para o follow-up. No Anexo 3.1.1, encontra-se uma lista 

de todos os textos utilizados nas várias fases deste estudo e a avaliação da sua lisibilidade. 

Um exemplo dos textos utilizados em cada fase pode ser consultado no Anexo 3.1.2. 

Com base nos materiais utilizados em estudos anteriores (Tristão, 2009), foi 

construída uma grelha de cotação para cada texto (exemplo, no Anexo 3.1.3), assim como 

um auxiliar de cotação (Anexo 3.1.4). A grelha é usada no momento de cotação, onde se 

regista o número total de palavras corretamente lidas (NPCL), o número de erros (NE), o 

número de autocorreções (AC) e o tempo de leitura (TL). Partindo destes resultados é 

calculada a percentagem de palavras corretamente lidas (%PCL), i.e., a precisão da 

leitura, bem como o número de palavras corretamente lidas por minuto (NPCL/min), i.e., 

a velocidade de leitura. O auxiliar de cotação foi construído com o objetivo de 

estandardizar o procedimento de cotação. 

 

2.3.2. Instrumento de avaliação da lisibilidade dos textos  

De forma a analisar a lisibilidade dos textos recolhidos, utilizou-se uma grelha de 

avaliação semelhante ao instrumento construído por Silva (2011), que se destina a obter a 

classificação de professores do 1.º ciclo quanto ao grau de facilidade com que os alunos do 

2.º ano leem um dado texto. Embora habitualmente sejam utilizados múltiplos testes para 

a determinação da lisibilidade dos textos (e.g., Férnandez Huerta, Flesch-Szigriszt), 

verifica-se que nenhum deles se encontra adequado às características específicas da língua 
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portuguesa (Silva, 2011). Mais ainda, alguns investigadores têm levantado algumas 

reservas em relação à capacidade destas fórmulas de  lisibilidade assegurarem a 

equivalência de dificuldade dos textos (Petscher & Kim, 2011) e de atenderem às 

características do leitor (Rasinski, 2004). Além desta evidências, a escolha da grelha de 

Silva (2011) para a avaliação da lisibilidade dos textos por professores foi fundamentada 

pela experiência e competência no domínio da instrução da leitura destes profissionais. 

Este instrumento é composto pela explicação do procedimento de avaliação dos 

textos, pela grelha de avaliação constituída por 5 ou 6 itens (correspondentes aos títulos 

dos textos) e por uma coluna para observações, assim como por um anexo com os textos 

(exemplo, no Anexo 3.2). Devido ao vasto número de textos necessários para este estudo, 

foram construídas 28 versões da mesma grelha (i.e., uma para cada professor), cada uma 

com uma combinação de textos diferente, para evitar o efeito da comparação entre textos. 

O preenchimento desta grelha compreende a leitura dos textos anexados e a 

classificação da sua dificuldade para alunos do 2.º ano, numa escala de 5 pontos (1- "muito 

fácil" a 5- "muito difícil"). Posteriormente, é calculada a média das avaliações de cada 

texto, que serve de critério de seleção dos textos para a avaliação da fluência na leitura, 

nas várias fases deste estudo. 

 

2.3.3. Grelha de classificação dos alunos pela professora 

Foi utilizada uma grelha de classificação dos alunos (Anexo 3.3) baseada no 

instrumento construído por Tristão (2009), com o objetivo de recolher alguns dados 

identificativos, demográficos (idade) e psicoeducacionais (apoios educativos) dos alunos, 

bem como a perspetiva da professora sobre a qualidade de leitura de cada aluno (de 1- 

"mau leitor" a 5- "bom leitor"). Esta grelha foi preenchida pela professora previamente à 

recolha de dados de avaliação da fluência na leitura oral. 

 

2.3.4. Checklists de avaliação da integridade do protocolo 

De modo a tornar possível a análise dos efeitos do programa Leitores do Futuro na 

fluência na leitura dos participantes é necessário verificar a integridade do protocolo da 

intervenção (Gresham, 1996). Para o efeito, procedeu-se à construção de um conjunto de 

checklists de avaliação da integridade do protocolo, que foram preenchidas pelo aplicador do 

programa no final de cada sessão. Dada a diversidade das condições de intervenção, foram 

construídas versões diferentes para a baseline e para cada fase do programa (Anexo 3.4). 
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As checklists são compostas por um conjunto de itens correspondentes às 

atividades que o aplicador deve cumprir em cada sessão. A resposta a cada um dos itens é 

dicotómica ("sim" ou "não"), indicando se a atividade foi ou não realizada. Somando as 

respostas positivas, calcula-se o número e a percentagem de atividades cumpridas de acordo 

com o protocolo. Existe ainda um espaço para registo de observações relevantes. 

 

2.3.5. Fichas de avaliação das sessões 

Tendo em vista monitorizar a implementação do programa, assim como recolher 

informação para a avaliação formativa do mesmo, foram construídos dois instrumentos, a 

"Ficha de Registo da Sessão" e a "Ficha de Avaliação da Sessão". 

A primeira ficha (Anexo 3.5), cujo preenchimento se destina ao aplicador do 

programa, no final de cada sessão, pretende recolher informação qualitativa sobre o modo 

como o programa está a ser implementado e sobre a reação dos participantes ao mesmo. 

Assim, é constituída por 6 secções de resposta aberta para notas sobre: (1) o comportamento 

do aluno, (2) a sua motivação, (3) as dificuldades manifestadas, (4) as melhorias notadas, 

(5) sugestões ou comentários para sessões futuras, e (6) outras observações. 

 A segunda ficha (Anexo 3.6), de preenchimento rápido, tem por objetivo obter a 

avaliação dos participantes, sessão a sessão, quanto à satisfação e perceção de dificuldade 

dos textos e quanto à satisfação com o próprio desempenho. Neste sentido, são colocadas 

3 questões – (1) "Gostaste do texto?", (2) "Qual foi o grau de dificuldade do texto?", e (3) 

"Como te sentes em relação ao trabalho que fizeste hoje?" – às quais os participantes 

respondem com uma escala de 3 pontos com representação gráfica. A ficha incluí ainda 

um espaço para registo do título do texto lido. 

  

2.3.6. Entrevista semiestruturada aos alunos 

Para fins de validação social e avaliação formativa do programa, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada aos participantes. Os seus objetivos gerais incluíam a recolha 

de informação: (1) sobre a vivência pessoal e o grau de satisfação dos alunos com o 

programa, (2) sobre a sua perceção relativamente aos eventuais benefícios do programa 

para a aprendizagem e evolução na leitura, e (3) de modo a delinear possíveis alterações 

ao programa, tendo em vista o seu desenvolvimento e melhoria. De modo a cumprir os 

objetivos da entrevista, foi construído um guião de apoio ao entrevistador (Anexo 3.7), 

tendo por base os guiões dos estudos de Sardinha (2006) e Silva (2011). 
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2.3.7. Questionários abertos de opinião aos pais e professores 

Atendendo, uma vez mais, à recolha de dados qualitativos para a validação social e 

avaliação formativa do programa Leitores do Futuro, foram elaborados dois questionários 

de opinião, um destinado aos pais (Anexo 3.8.1) e outro à professora (Anexo 3.8.2) dos 

participantes. De um modo análogo à entrevista aos alunos, este instrumento pretende 

avaliar: (1) a satisfação dos pais e da professora com o programa, (2) a sua perceção sobre 

o contributo do programa para a aprendizagem e progresso na leitura dos alunos, e (3) a 

identificação de pontos positivos e negativos, tendo em vista a melhoria de 

implementações futuras do programa. Idênticos na sua estrutura e conteúdo, são ambos 

compostos por 7 questões de resposta aberta e de preenchimento fácil e rápido. 

 

2.4.  Procedimento 

Considerando os objetivos a que se propôs, o presente estudo dividiu-se em seis 

etapas distintas: (1) conceção do programa, (2) seleção dos seus participantes, (3) 

implementação do programa, (4) recolha de dados, (5) tratamento dos dados, e (6) 

devolução dos resultados. De seguida, apresenta-se uma breve descrição de cada etapa. 

 

2.4.1.  Conceção do programa "Leitores do Futuro" 

O programa Leitores do Futuro
4
 é um programa de promoção da fluência na leitura 

oral de carácter preventivo, destinado a alunos do 2.º ano do ensino básico que apresentam 

dificuldades ao nível da descodificação (precisão) e da automatização (velocidade) da 

leitura. Trata-se de uma intervenção de nível II, de acordo com o modelo RtI, caracterizando-

se como um reforço educativo, complementar às atividades curriculares correntes para 

alunos em risco de dificuldades na leitura. Este programa utiliza uma combinação de 

procedimentos de leitura assistida e de VSM  para promoção da fluência na leitura oral. 

A sua conceção iniciou-se com uma revisão de literatura teórica e empírica, tendo em 

vista o seu contributo para a definição do conteúdo, pressupostos, estrutura e planificação 

do programa (e.g., Dowrick, 2007; Dowrick et al., 2006; Hitchcock, 2004; Rasinski, 2003), 

bem como para a sua avaliação (Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004). Para uma descrição 

detalhada do programa Leitores do Futuro, aconselha-se a consulta do Anexo 1.1. 

                                                 
4
 Este projeto de intervenção, bem com os procedimentos de avaliação da leitura utilizados, obtiveram um 

parecer favorável pela Comissão Especializada de Deontologia do Conselho Científico da FP-UL. 
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Além do desenvolvimento do conteúdo, pressupostos, estrutura e planificação do 

programa, a sua conceção integrou igualmente a construção dos materiais de apoio ao 

programa (Anexos 1.2). Dos vários materiais construídos, salientam-se os textos utilizados 

no programa e o desenho do protocolo de construção dos vídeos para video self-modeling. 

O processo de seleção dos textos iniciou-se com a recolha de 46 textos oriundos de 5 

manuais de Língua Portuguesa do 2.º ano em vigor no ano letivo vigente (Gregório et al., 

2011; Letra & Borges, 2011; Marques & Gonçalves, 2011; Melo & Costa, 2011; Neto, 

2011). Todos os textos selecionados pertenciam a autores portugueses frequentemente 

citados em manuais escolares, e nenhum deles constava no manual adotado pelos alunos. 

Garantiu-se, assim, a sua adequação e representatividade do currículo do 2.º ano (Deno, 

2003), bem como a sua novidade para os participantes do estudo. Depois de selecionados, 

os textos (e respetivas imagens) foram digitalizados para Microsoft Word 2007, através de 

um software OCR, procurando manter uma formatação semelhante à original. 

De modo a avaliar o grau de dificuldade com que um aluno do 2.º ano lê cada um 

dos 46 textos selecionados, foi utilizada a grelha de avaliação da lisibilidade de textos 

(construída com base em Silva, 2011) por 28 professores do 1.º Ciclo (10 do ensino 

público e 18 do ensino privado). Devido à limitação do tempo envolvido na seleção e 

formatação dos textos, a avaliação da lisibilidade dividiu-se em dois momentos distintos. 

Inicialmente (em fevereiro), dada a urgência de selecionar textos para a avaliação 

screening, foram aplicadas apenas 10 versões da grelha para avaliar 10 textos, tendo sido 

recolhidas 5 cotações para cada um. No entanto, perante a necessidade de recolher mais 

textos para as restantes fases do estudo, num segundo momento (em março), aplicaram-se 

mais 18 versões da grelha para a avaliação de 36 textos, obtendo-se 3 avaliações para cada. 

Posteriormente, foram calculadas as médias da avaliação dos professores para cada texto. 

Essas médias foram utilizadas como critério de seleção dos textos não só para o programa, 

mas também para as restantes fases do estudo, tendo sido eliminados os textos classificados 

como demasiado fáceis (M< 1,5) ou demasiado difíceis (M> 4,5) para o 2.º ano. 

Para o programa, tendo em conta a necessidade de os textos apresentarem algum 

desafio para os participantes, para efeitos de VSM (Buggey, 2009; Dowrick et al., 2006), 

foram selecionados textos com um número de palavras superior a 100 e com uma média 

da avaliação da lisibilidade pelos professores entre 3 (moderadamente difícil) e 4 (difícil). 

Foram então escolhidos 25 textos para o programa, sendo que a sua distribuição pelas 

sessões decorreu de um modo aleatório, mediante a seleção de cada participante. Os textos 

escolhidos para o programa encontram-se em grelha no Anexo 3.1.1, com referência ao seu 



Método 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 28 
 

número de palavras, aos valores médios da sua avaliação pelos professores, e ao seu valor 

de lisibilidade calculado pelo índice Flesch-Szigriszt (adaptação do índice de Flesch para 

castelhano) que indica que todos os textos são fáceis ou muito fáceis. 

Relativamente ao desenho do protocolo de construção dos vídeos, dada a 

inexistência de prévias implementações de procedimentos de VSM na promoção da 

fluência na leitura em Portugal, recorreu-se à literatura (e.g., Buggey, 2007, 2009; Clark & 

Kehle, 1992; Collier-Meek et al., 2012) e ao visionamento de vídeos online para 

compreender os procedimentos envolvidos na filmagem dos comportamentos-alvo, na 

edição dos vídeos e na apresentação dos mesmos aos alunos. Foi ainda realizado um pré-

teste da implementação destes procedimentos, em contexto clínico, com um aluno com 

dificuldade na leitura, para treino de competências do aplicador do programa. Com base 

na literatura e no treino inicial, foi desenhado o protocolo de montagem e aplicação do 

VSM utilizado neste estudo. 

À semelhança de outros estudos (e.g., Hitchcock et al. 2004; Dowrick et al., 2006) 

a filmagem dos comportamentos-alvo (i.e., leitura fluente), decorreu durante a fase de 

Leitura Assistida I, através da estratégia de leitura em eco, na qual o aluno repete cada 

frase do texto fluente e expressivamente, após ouvir a leitura do dinamizador. 

Posteriormente, foi realizado um upload desta gravação para um software de edição de 

vídeos, onde foram eliminadas as intervenções do dinamizador e os erros de leitura, tendo-

se criado uma sequência de imagens onde os alunos se veem a ler fluentemente um texto 

desafiante. O procedimento de edição dos vídeos encontra-se mais detalhado no Anexo 1.1. 

 

2.4.2.  Seleção dos participantes 

No seguimento da conceção do programa, foi apresentado um pedido formal à 

Direção Pedagógica do colégio (Anexo 2.1.1) para se proceder à avaliação da leitura de uma 

turma do 2.º ano, tendo sido igualmente comunicado o interesse em implementar uma 

intervenção com 3 alunos em risco de dificuldade na leitura. Dada a existência de três 

turmas de 2.º ano e a impossibilidade de realizar este estudo com tantos alunos, foi pedido 

à Coordenadora do 1.º Ciclo para selecionar a turma que, segundo o seu parecer, mais 

pudesse beneficiar dos dados da avaliação e do programa de intervenção na leitura. 

Assim, mediante a autorização dos encarregados de educação (Anexo 2.1.1) e o 

consentimento informado dos alunos, em fevereiro (2.º Período), realizou-se a avaliação 

screening de uma turma de 25 alunos, tendo em vista a recolha de dados da fluência na 



Método 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 29 
 

leitura (precisão e velocidade). Com base nos valores da fluência na leitura foram 

selecionados 3 participantes, de acordo com os critérios descritos anteriormente (secção 2.2). 

Na sequência desta seleção, em março, foi apresentado formalmente o pedido de 

autorização para a implementação do programa à Direção Pedagógica (Anexo 2.2.1). 

Realizou-se ainda uma reunião com a Professora e com a Coordenadora do 1.º Ciclo, de 

modo a apresentar o programa, obter o seu parecer relativamente à seleção dos alunos e 

definir o agendamento das sessões do programa. Ainda no final do 2.º Período, foi enviado 

um pedido de autorização (Anexo 2.2.2) e consentimento informado aos encarregados de 

educação dos 3 participantes selecionados para o programa de intervenção. 

 

2.4.3.  Implementação do programa 

A implementação do programa Leitores do Futuro decorreu no 3.º Período, ao 

longo de 12 sessões individuais com uma frequência bissemanal e duração de 45 minutos. 

Considerando ainda a fase de baseline (2-4 sessões), teve uma duração total de 7 a 8 semanas. 

As sessões decorreram fora do horário letivo (i.e., antes ou depois das aulas) de 

modo a não prejudicar a aprendizagem dos alunos. O espaço consistia numa sala destinada 

a reuniões que se mantinha desocupada, e que garantia boas condições de luz, temperatura 

e ventilação; as condições sonoras evidenciavam um típico ruído do contexto escolar, sem 

prejuízo para o desempenho dos alunos. Todas as sessões foram filmadas para posterior 

avaliação, mediante a permissão dos participantes e autorização dos seus encarregados de 

educação. O plano de captação procurou salvaguardar a identidade dos participantes. 

As sessões do programa encontram-se organizadas em 3 fases (Leitura Assistida I, 

Leitura Assistida e VSM, e Leitura Assistida II), cada uma com a duração de 4 sessões. A 

fase de Leitura Assistida I (pré-VSM) envolveu a utilização de diferentes estratégias de 

leitura assistida, como: leitura em coro, leitura em eco, leituras repetidas com feedback 

formativo. Realizou-se também a automonitorização do progresso na leitura, mediante a 

implementação de procedimentos de avaliação da fluência na leitura e o seu registo 

gráfico. Na fase de Leitura Assistida e VSM, previamente à implementação das estratégias 

de leitura assistida enumeradas, foram visionados vídeos editados onde os participantes 

observavam os seus "leitores do futuro" a ler fluentemente um texto desafiante (utilizado 

na fase anterior). Depois do visionamento, foi realizada uma leitura com a gravação, na 

qual os alunos liam em simultâneo com os seus "leitores do futuro". No final de cada sessão, 

os alunos levavam um DVD para casa para assistir com a família e/ou amigos. Por último, 
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foi implementada a segunda fase de Leitura Assistida (pós-VSM), que apresenta uma 

estrutura idêntica à primeira. Na última sessão desta fase, foi ainda realizada a entrevista 

semiestruturada aos alunos para validação social e avaliação formativa do programa. 

 

2.4.4.  Recolha de dados  

Tendo em vista os objetivos deste estudo, foram recolhidos dados quantitativos para 

a avaliação da fluência na leitura oral e dados qualitativos para a avaliação do programa. 

A recolha de dados para a avaliação da fluência na leitura decorreu em 3 

momentos distintos: antes, durante e depois da implementação do programa. Em todos 

eles, foram utilizados procedimentos de avaliação com base no currículo, tendo sido 

calculados os valores da precisão (i.e., percentagem de palavras corretamente lidas, %PCL) 

e da velocidade de leitura (i.e., número de palavras corretamente lidas por minuto, 

NPCL/min), mediante a observação individual da leitura dos alunos. Todas as leituras 

observadas foram gravadas (áudio) para posterior cotação e análise. 

Antes do programa, em fevereiro, foi realizada uma avaliação screening que 

envolveu a observação de cada aluno da turma na leitura oral de 2 textos. Com base na 

média do desempenho da precisão e velocidade de leitura dos 2 textos, foram selecionados 

os 3 participantes do programa. De modo a avaliar a precisão desta avaliação, um 

avaliador independente com experiência neste procedimento cotou 40% das leituras 

observadas, escolhidas aleatoriamente. 

Ainda antes do programa, decorreu a fase de baseline, onde cada participante foi 

observado a ler 2 textos por sessão, segundo o mesmo procedimento de avaliação da 

leitura. Devido ao design de baselines múltiplas, recolheram-se quatro medidas de fluência 

na leitura para o Participante 1, seis para o Participante 2 e, oito para o Participante 3. 

Durante o programa, foram recolhidos dados de fluência na leitura para 

monitorização dos progressos. Em cada sessão, de modo a fomentar a sua motivação, o 

aluno escolhia o texto que queria ler. Embora esse texto fosse lido diversas vezes para 

treino, só foram recolhidos dados na primeira (antes do treino) e na última leitura (depois 

do treino). Procurando facilitar o envolvimento dos alunos em todo o procedimento, foi 

utilizado um formato de avaliação com base no currículo mais simples, que consiste na 

leitura de um texto durante 1 minuto. Assim, os participantes avaliavam o seu desempenho, 

contando o número de palavras lidas num minuto (NPL/min) e o número de palavras 

corretamente lidas num minuto (NPCL/min), mediante o feedback da aplicadora; e 
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registavam ambos os valores no seu gráfico de leitura (a cores diferentes), automonitorizando 

o seu progresso. À luz do Projeto IDEA, cada aluno assumia assim o papel de "o melhor 

dos investigadores da sua própria aprendizagem" (Gonçalves, 2012a, p. 22). Contudo, dada 

a eventual falta de rigor da avaliação dos alunos, todas as leituras foram posteriormente 

cotadas pela aplicadora do programa para cálculo da precisão e velocidade de leitura. 

Atendendo à determinação da precisão da avaliação da leitura, 33% das leituras de cada 

fase da intervenção (escolhidas aleatoriamente) foram ainda cotadas por outro avaliador. 

Uma semana após conclusão do programa (em junho), realizou-se uma nova 

avaliação da fluência na leitura (pós-teste) que contou novamente com a participação de 

toda a turma. O procedimento foi semelhante ao utilizado na avaliação screening, 

envolvendo a observação da leitura de 2 textos, classificados pelos professores como 

tendo uma dificuldade semelhante aos textos da avaliação screening. Esta avaliação teve 

como objetivos comparar o progresso dos 3 participantes com o da sua turma (que recebeu 

apenas a instrução regular no domínio da leitura), assim como analisar a manutenção dos 

ganhos da intervenção a curto prazo (follow-up antecipado). 

Alguns dias depois do pós-teste, utilizando os mesmos procedimentos de avaliação 

da leitura, a Professora dos participantes recolheu novos dados de fluência na leitura em 

contexto de sala de aula (com a turma presente), para análise dos efeitos de transferência 

das aprendizagens para um contexto diferente (i.e., generalização). Para o efeito, foi 

realizada uma reunião com a professora onde lhe foi explicado o procedimento de 

avaliação, tendo-lhe sido fornecido um guião orientador (Anexo 3.1.5). Nesta avaliação, os 

alunos leram novamente 2 textos, tendo sido calculada a média do seu desempenho na 

precisão e na velocidade de leitura. 

Três meses depois (i.e., no início do 3.º ano), foram novamente recolhidos dados 

de avaliação da fluência na leitura, visando analisar o efeito de manutenção dos ganhos a 

longo prazo (follow-up). Foram, então, utilizados os mesmos procedimentos de avaliação, 

na leitura de 2 textos. 

De modo a proceder à avaliação do programa Leitores do Futuro, foram recolhidos 

dados no decorrer e após a implementação do mesmo. Durante a fase de intervenção, no 

final de cada sessão, a aplicadora e os participantes preenchiam, respetivamente, a "Ficha 

de registo da sessão" e a "Ficha de avaliação da sessão", de modo a recolher informação 

qualitativa sobre o processo de implementação do programa e sobre a reação dos 

participantes ao mesmo. A aplicadora preenchia ainda a "Checklist de avaliação da 

integridade do protocolo" para análise da fiabilidade da implementação. Esta checklist foi 
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igualmente preenchida por um avaliador independente que assistiu à gravação de 33% das 

sessões de baseline e de intervenção (escolhidas aleatoriamente), para determinação do 

grau de acordo inter-avaliadores. 

Depois do programa, foi recolhida informação para avaliação formativa e 

validação social do mesmo, através da realização de uma entrevista aos participantes, na 

última sessão, e da aplicação de um questionário aos pais e à professora, que foi enviado 

para casa, num envelope fechado. 

 

2.4.5.  Tratamento dos dados 

Após a recolha dos dados da avaliação da fluência na leitura oral e da avaliação do 

programa, procedeu-se ao seu tratamento mediante a utilização de metodologias 

quantitativas (i.e., análise estatística) e qualitativas (i.e., análise de conteúdo), conforme a 

natureza dos dados. No tratamento dos dados quantitativos foi utilizado o software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences, v. 18 (SPSS) e o Microsoft Office Excel 2007. 

Os dados da avaliação da fluência na leitura oral foram tratados, essencialmente, 

através de procedimentos de estatística descritiva na análise dos resultados: (1) da precisão 

inter-avaliadores, (2) da monitorização do progresso e, (3) da avaliação da turma. De 

modo a verificar a precisão das avaliações realizadas nas várias fases do estudo, foi 

calculado o coeficiente de Pearson, como indicador de precisão inter-avaliadores. 

Quanto aos dados da monitorização do progresso dos 3 participantes, dada a 

inexistência de técnicas estatísticas fiáveis para estudos de caso único (Gorman & Allison, 

1996), procedeu-se a uma análise visual dos dados da fluência na leitura oral, de acordo 

com os procedimentos habituais de interpretação em metodologias de caso único 

(Franklin, Gorman, Beasley & Allison, 1996). Para o efeito, construíram-se gráficos de 

dispersão, em Excel (Dixon et al., 2009), onde se dispuseram os resultados individuais da 

velocidade e da precisão de leitura, em função das sessões de observação da leitura 

realizadas ao longo do tempo. Na análise destes resultados, de acordo com os procedimentos 

propostos por Kratochwill e colaboradores (2010), foram ainda calculadas medidas de 

tendência central e de dispersão para cada condição do design de investigação, bem como o 

declive da reta de tendência central para os pontos de observação obtidos (regressão linear). 

Relativamente à análise dos dados da observação da turma, utilizaram-se medidas 

de tendência central e de dispersão para descrever o seu desempenho e evolução entre a 

avaliação screening e o pós-teste. Tendo em vista a comparação do progresso dos 3 
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participantes com o da sua turma foi ainda construído um diagrama de extremos e quartis 

(para a velocidade e precisão de leitura) onde se observa o posicionamento dos 3 alunos na 

dispersão da turma; bem como um gráfico que representa os resultados da discrepância de 

cada aluno em relação à velocidade média da turma nos dois momentos de avaliação. 

No que concerne à análise dos dados da avaliação do programa, começou-se por 

calcular a frequência e percentagem (análise descritiva) dos itens que foram cumpridos de 

acordo com o protocolo por participante, em cada sessão (de baseline e intervenção) e no 

total. Posteriormente, para determinação da precisão da avaliação realizada, calculou-se a 

percentagem de acordo entre os dois avaliadores independentes, dividindo o número de 

acordos pela soma dos acordos e desacordos e multiplicando por 100. De seguida, 

procedeu-se ao tratamento dos resultados da "Ficha de avaliação da sessão", onde se 

calculou a frequência e a percentagem das respostas a cada item (análise descritiva). Por 

fim, partindo da transcrição das entrevistas aos participantes e das respostas dos pais e da 

professora ao questionário de opinião, os referentes dados qualitativos foram analisados 

com a técnica de análise de conteúdo, ou mais especificamente, de análise categorial 

(Bardin, 2009). 

 

2.4.6.  Devolução dos resultados 

Não obstante à finalidade empírica deste estudo, o programa Leitores do Futuro e 

os procedimentos de avaliação da fluência na leitura utilizados têm sobretudo objetivos 

educacionais. Neste sentido, tendo sido recolhidos e analisados dados sobre a forma como 

a turma evolui na leitura (individualmente e em grupo) entre o 2º e o 3º Período, esta 

informação deveria ser devolvida aos agentes educativos dos alunos. 

Apesar de durante a recolha de dados não ter sido possível transmitir qualquer 

informação que pudesse enviesar o estudo, no final do ano letivo 2011/2012 (no mês de 

julho) foi apresentado e analisado, em reunião com a Professora e a Coordenadora do 1.º 

Ciclo, um relatório com os dados da evolução da turma ao nível da fluência na leitura e 

foram discutidas possíveis estratégias de promoção da leitura (Anexo 5.1). Os resultados 

individuais dos alunos foram também devolvidos aos encarregados de educação dos 25 

alunos, através da elaboração de relatórios individuais (com o conhecimento da 

Professora), onde se procedeu a uma breve análise sobre a evolução de cada aluno (Anexo 

5.2). Foram ainda sugeridas estratégias de promoção da leitura sob a forma de uma 

brochura (Anexo 5.3). 



Resultados 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 34 
 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados que permitirão responder às questões de 

investigação previamente colocadas. Assim, em primeiro lugar, expõem-se os resultados 

respeitantes à avaliação da fluência na leitura oral de cada participante ao longo das várias 

fases deste estudo, sendo depois comparado o seu progresso com a evolução da turma. Por 

fim, analisam-se os resultados da avaliação do programa, através da observação dos dados 

recolhidos tendo em vista a avaliação da integridade do protocolo, avaliação formativa e 

validade social. 

 

 

3.1.  Resultados da avaliação da fluência na leitura oral 

3.1.1.  Precisão inter-avaliadores 

Uma das condições para assegurar o rigor metodológico é a existência de uma 

elevada precisão nas medidas da variável dependente (Horner et al. 2005). Assim, antes de 

analisar os resultados da avaliação da fluência na leitura oral, é necessário verificar a 

precisão da sua medida. Habitualmente, em metodologias de estudo de caso único, a 

precisão é determinada através do cálculo do acordo inter-avaliadores (e.g., Kratochwill et 

al., 2010). Neste sentido, à semelhança de outros estudos (e.g., Silva, 2011; Tristão, 2009), 

foi calculado o grau de associação entre as cotações de dois avaliadores independentes, 

quanto à precisão e velocidade de leitura, através do coeficiente de correlação de Pearson. 

A Tabela 3 apresenta os resultados da correlação entre ambas as avaliações, ao longo das 

várias fases do presente estudo. 

 

Tabela 3.  Precisão inter-avaliadores (r de Pearson) da avaliação da fluência na leitura oral, 

nas várias fases do estudo. 

Fluência na 

leitura 

Avaliação 

Screening 
Baseline 

Intervenção 
Pós-teste 

LA-I LA+VSM LA-II 

Precisão .950* .979* .993* .925* .861* .980* 

Velocidade .989* .997* .994* .995* .988* .999* 

Nota: * significativo a p < 0.01. 
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Os resultados evidenciam correlações fortes e significativas (p < 0.01) entre os dois 

avaliadores tanto para a precisão (r entre .861 e .993) como para a velocidade (r entre .989 

e .999) da leitura, ao longo das várias fases do estudo. Observa-se, então, uma boa 

precisão inter-avaliadores, que parece sugerir uma elevada fiabilidade na avaliação da 

fluência na leitura oral. 

 

3.1.2.  Monitorização do progresso 

Tendo em vista a monitorização do progresso dos 3 participantes ao longo das 

várias fases deste estudo, dispuseram-se todos os dados relativos à observação da fluência 

na leitura oral num gráfico de velocidade (Figura 2) e de precisão de leitura (Figura 3). A 

preto encontram-se representados os dados da avaliação da leitura à primeira vista  (i.e., 

sem treino); e a cinza os dados da avaliação da leitura após o treino. De acordo com os 

procedimentos habituais de análise de estudos de caso (Kratochwill et al., 2010), estes 

resultados serão analisados através da interpretação visual dos gráficos, tendo ainda em conta 

os valores do nível (i.e., média), tendência (i.e., declive da reta de tendência central) e 

variabilidade (i.e., amplitude) de cada fase do estudo (ver Anexo 4.1). 

No que respeita à velocidade de leitura (Figura 2), observa-se que todos os 

participantes evoluíram entre a primeira e a última avaliação da leitura. Verifica-se que a 

maior parte dos participantes não apresenta evolução entre a avaliação screening e a 

baseline (i.e., aproximadamente 2 meses depois), à exceção do Participante 1 que melhorou 

a média da sua velocidade de leitura de 44,70 PCL/min para 55,19 PCL/min. Não  

obstante, na fase de baseline revelou uma tendência para regredir (declive(BL)= -10,07). 

Durante a baseline, de um modo geral, os participantes mantiveram um desempenho 

relativamente estável (Amp.(BL)= [14,05; 18,92] PCL/min) sem tendência para progredir 

(declive(BL)= [-10.09; 0,14]). O que parece sugerir que até ao início da intervenção, os 

alunos não estavam a evoluir positivamente. 

É possível observar que, todos os alunos começam a registar melhorias a partir da 

introdução do programa, em diferentes momentos do tempo, tendo evoluído de uma média 

de  45,94 PCL/min, na fase de baseline, para uma média de  57,50 PCL/min, na fase LA-I. 

Verifica-se ainda que a imediação do efeito é particularmente acentuada nos Participantes 2 

e 3. Embora, no Participante 1, visualmente, este efeito não seja tão imediato, observa-se uma 

mudança considerável na tendência da evolução (declive(BL)= -10,09; e declive(LA-I)=  3,70) e 

no  nível  médio  (M(BL)= 55,19 PCL/min; e M(LA-I)= 62,75 PCL/min)  entre ambas as fases.   
  



Resultados 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 36 
 

 

 

 

 

 

Sessões 

 

 

Figura 2. Monitorização do progresso dos 3 participantes ao longo das várias fases do estudo, quanto 

à velocidade de leitura. Linhas a tracejado representam as retas de regressão linear, por condição do 

design.  
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Sessões 

 

 
Figura 3. Monitorização do progresso dos 3 participantes ao longo das várias fases do estudo, quanto 

à precisão de leitura. Linha horizontal preta: 96 %PCL; Linha horizontal cinza: 90 %PCL. Linhas a 

tracejado representam as retas de regressão linear, por condição do design.  
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Em suma, os resultados parecem indicar a existência de um efeito da introdução do 

programa Leitores do Futuro no incremento da velocidade de leitura oral, em todos os 

seus participantes. 

Comparando os níveis médios da velocidade de leitura dos participantes antes de 

iniciarem a intervenção (i.e., baseline) com a fase final do programa (i.e., LA-II), observa-se 

um aumento de 45,94 PCL/min para 74,17 PCL/min. A análise visual do gráfico sugere 

ainda que todos os participantes evoluíram consideravelmente ao longo do programa. 

 Não obstante, na fase LA+VSM, esta evolução parece ter sido mais acentuada, 

tendo-se observado, nos Participantes 2 e 3, um efeito de aceleração no incremento da 

velocidade de leitura (declive(LA+VSM)= 9,70). Comparando a tendência da evolução destes 

participantes na fase LA+VSM com as restantes condições de intervenção, verifica-se que 

em nenhuma outra condição se encontra um declive tão acentuado. Mesmo na fase 

posterior à implementação do VSM, a velocidade na leitura continua a evoluir, mas a um 

ritmo menos elevado. Assim, os resultados parecem sugerir que para estes participantes a 

introdução do VSM poderá ter catalisado a evolução da velocidade de leitura. No caso do 

Participante 1, não se pode considerar que este efeito tenha sido observado 

(declive(LA+VSM)= 0,50), apesar de se verificar um aumento importante no nível médio de 

velocidade de leitura entre a fase anterior e a introdução do VSM (M(LA-I)= 62,75 

PCL/min; e M(LA+VSM)= 76,25 PCL/min). 

Ainda na fase de intervenção, é possível observar que nas leitura após o treino, todos 

os alunos evoluíram consideravelmente em relação à leitura à primeira vista, o que indica 

que o treino permitiu uma progressão da velocidade da leitura, como era esperado. À 

semelhança das leituras à primeira vista, nas leituras após o treino verifica-se igualmente 

um aumento progressivo da velocidade de leitura ao longo das sessões de intervenção. 

Relativamente às avaliações da leitura após a conclusão do programa, observa-se 

que, de um modo geral, apesar de um ligeiro decréscimo, os alunos mantiveram os ganhos 

ao nível da velocidade de leitura a curto (i.e., pós-teste, 1-2 semanas depois) e a longo 

(i.e., follow-up, 3 meses depois) prazo. O facto de o seu desempenho se ter mantido na 

fase de generalização sugere ainda a transferência das competências de velocidade de 

leitura desenvolvidas ao longo do programa, para o contexto de sala de aula. 

No que respeita à precisão de leitura, observa-se uma elevada heterogeneidade nos 

resultados dos 3 participantes (Figura 3). Posto isto, a análise do progresso da precisão de 

leitura será realizada individualmente para cada participante. 
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O Participante 1 progrediu consideravelmente entre a avaliação screening e a 

baseline de um nível de instrução (M(AS)= 92,97 %PCL) para um nível de autonomia 

(M(BL)= 97,44 %PCL). Deste modo, os dados indicam que a intervenção não foi 

responsável pela evolução na precisão de leitura registada entre a primeira e a última 

observações da leitura. Não obstante, é possível observar que após a introdução do 

programa, existe uma menor oscilação dos níveis de precisão, que se mantêm mais 

estáveis no nível de autonomia. 

O Participante 2, por seu lado, manteve-se num nível de frustração até iniciar a 

intervenção (M(AS)= 88,78 %PCL; e M(BL)= 84,96 %PCL), sendo que só na segunda fase 

de intervenção melhorou o seu desempenho para um nível de instrução (M(LA+VSM)= 90,72 

%PCL), onde se manteve até ao final do programa (M(LA-II)= 93,66 %PCL). Nas leituras 

após o treino, é possível observar uma evolução com algumas flutuações e uma 

estabilização no nível de autonomia (M(LA-II)= 98,24 %PCL) na fase final do programa. 

Verifica-se, no entanto, que esta evolução se manteve nas observações subsequentes à 

intervenção (i.e., generalização e follow-up), onde o aluno atingiu de um modo mais 

estável o nível de autonomia. 

Quanto ao Participante 3, entre a avaliação screening e a baseline, observa-se uma 

evolução do nível de frustração (M(AS)= 86,54 %PCL) para o nível de instrução (M(BL)= 

91,56 %PCL), embora ainda com algumas flutuações. Mediante a implementação do 

programa, verifica-se uma estabilização da precisão de leitura no nível de instrução e o seu 

aumento progressivo para o nível de autonomia, onde se mantém para além do fim do 

programa, bem como no contexto de sala de aula. Note-se ainda que nas leituras após o 

treino o seu desempenho manteve-se relativamente estável num nível de autonomia. 

 

3.1.3.  Comparação com o progresso da turma 

A turma na qual se inserem os 3 participantes do programa Leitores do Futuro foi 

observada em dois momentos: antes (avaliação screening) e depois (pós-teste) da 

intervenção. Os resultados da avaliação da leitura da turma permitem observar uma 

evolução positiva ao nível da velocidade e precisão de leitura (Tabela 4), entre estes 

momentos de avaliação, tal como seria de esperar pela instrução regular da leitura em sala 

de aula. Os resultados individuais demonstram que esta melhoria se verificou para todos 

os alunos ao nível da velocidade de leitura, e para todos os alunos à exceção de dois (que 

apresentaram uma regressão) ao nível da precisão de leitura (ver Anexo 4.2). 



Resultados 

 

Programa "Leitores do Futuro": Automodelagem e Leitura Assistida na promoção da fluência na leitura oral 40 
 

Tabela 4.  Dispersão da turma (N= 25) quanto à velocidade e precisão de leitura na avaliação 

screening (2.º Período) e pós-teste (3.º Período). 

Momento de 

avaliação 

Velocidade de leitura  Precisão de leitura (%) 

M Dp Med Min Máx  M Dp Med Min Máx 

Av. Screening 54,00 20,66 51,07 3,22 97,36  87,76 13,10 92,92 46,28 97,81 

Pós-teste 72,89 23,71 77,61 15,76 103,40  92,59 9,25 96,05 66,39 99,59 

 

Não obstante a todos terem melhorado a sua velocidade de leitura, observa-se uma 

maior dispersão dos alunos com um desempenho abaixo da mediana da turma no pós-teste 

(Figura 4), o que sugere o acentuar das diferenças interindividuais dentro da turma. 

Também na precisão de leitura (Figura 5), aumentou o número dos alunos que não 

acompanharam o progresso da turma (i.e., 2 outliers e 3 casos extremos). 

No entanto, observa-se que o desempenho dos 3 participantes do programa 

acompanhou, de um modo geral, a evolução da sua turma (Figuras 4 e 5). Ao nível da 

velocidade de leitura, onde os três participantes se encontravam abaixo do P25, regista-se 

uma evolução do Participante 1 para o P50 e do Participante 2 para o P[25-50]. Embora o 

Participante 3 também tenha progredido, manteve-se abaixo do P25. Quanto à precisão de 

leitura observa-se que, à semelhança de 50% da sua turma, dois participantes atingiram o 

desejado nível de autonomia, sendo que o Participante 2 progrediu apenas para o nível de 

instrução, onde se situam os outros 50% da sua turma.  

 

 

  

Figura 4. Comparação do desempenho dos 3 

participantes com a dispersão da velocidade de leitura da 

turma (N=25). 

Figura 5. Comparação do desempenho dos 3 

participantes com a dispersão da precisão de leitura da 

turma (N=25). 
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Comparando o desempenho de cada aluno com as médias da velocidade de leitura 

da turma em ambos os momentos de avaliação (Figura 6), observa-se ainda que, após o 

programa, dois dos participantes diminuíram a sua discrepância em relação à média da 

turma, sendo que a evolução do Participante 1 superou mesmo a média. Embora o 

Participante 3 tenha aumentado a sua discrepância em relação à média da turma, na 

monitorização do seu progresso observa-se que durante o programa e nas avaliações 

subsequentes (i.e., generalização e follow-up) o aluno apresenta um desempenho mais 

próximo da média da turma. 

É ainda possível observar (Figura 6) que os alunos que não participaram no 

programa
5
 e cujo desempenho na velocidade de leitura se situava consideravelmente 

abaixo da média da turma, na avaliação screening (i.e., Alunos 1, 3 e 20) aumentaram a 

sua discrepância em relação à média da turma. Note-se ainda que estes alunos 

apresentaram igualmente um aumento da discrepância em relação à turma ao nível da 

precisão de leitura (Figura 5). Neste sentido, os dados sugerem a necessidade de integrar 

estes alunos numa intervenção mais específica para a promoção da fluência na leitura oral. 

 

 

Figura 6. Comparação da diferença entre a velocidade de leitura individual e a média da turma, para 

as fases de avaliação screening e pós-teste (N= 25). 

 

 

 

                                                 
5
 Estes alunos não puderam participaram no programa, na medida em que não preencheram os critérios de 

seleção 1, 2 e/ou 6. No entanto, na devolução dos resultados, foram apresentadas estratégias de promoção da 

fluência na leitura oral aos Encarregados de Educação e à Professora da turma. 

P3 P1 P2 
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3.2.  Resultados da avaliação do programa 

3.2.1.  Análise da integridade do protocolo 

De modo a tornar possível atribuir as mudanças observadas na fluência na leitura 

oral (V.D.) à implementação do programa Leitores do Futuro (V.I.) é necessário verificar 

a integridade da sua implementação. Para o efeito, o aplicador do programa avaliou a 

fidelidade da sua implementação, em cada sessão, através do preenchimento de uma 

checklist que permite determinar o número e a percentagem de atividades cumpridas de 

acordo com o protocolo. No Anexo 4.3, apresentam-se os resultados desta avaliação 

durante as sessões de baseline e de intervenção. 

De um modo global, os resultados indicam uma elevada fidelidade na 

implementação do protocolo da baseline (98,89%) e da intervenção (99,22%). Durante a 

baseline, o procedimento foi implementado com um rigor de 100% em todas as sessões, à 

exceção da primeira sessão do Participante 2, onde não se realizou o item 8 ("Conversa 

informal sobre o 2.º texto"). No que concerne à fase de intervenção, verifica-se que o 

protocolo foi cumprido na sua totalidade para o Participante 1 e, nas condições LA+VSM e 

LA-II, para os Participantes 2 e 3. Na condição LA-I, não foram realizadas a segunda 

leitura a solo (em todas as sessões do Participante 2 e na segunda sessão do Participante 3), 

nem o momento de expressão livre (na segunda sessão do Participante 2) por opção dos 

alunos, variando assim a integridade da sua implementação entre 89,47% e 100%. 

Para verificar a precisão desta avaliação, foi calculado o acordo inter-avaliadores 

para 33% das sessões de ambas as fases, dividindo o número de acordos pela soma dos 

acordos e desacordos e multiplicando por 100. A percentagem de acordos foi de 99,64%, 

com apenas um desacordo em 281 itens analisados, o que indica uma boa precisão da 

avaliação da integridade do protocolo. 

 

3.2.2.  Resultados das fichas de avaliação da sessão 

O preenchimento da "Ficha de avaliação da sessão" pelos participantes permitiu 

recolher dados quanto à avaliação dos textos e quanto à autoavaliação do seu desempenho. 

No que respeita à avaliação dos textos, foram analisados os resultados da satisfação 

e da dificuldade dos textos (Anexo 4.4). Os resultados evidenciam uma elevada 

homogeneidade nas respostas, sendo que todos os participantes indicaram ter gostado 

muito dos textos escolhidos e, de um modo geral, classificaram-nos como "muito fáceis". 
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Embora não exista acordo entre os participantes que leram os mesmos textos, quatro textos 

foram avaliados como tendo uma dificuldade "normal" (i.e., "A festa de anos", "O cão 

desdentado", "Era uma árvore..." e "Vem aí o Zé das Moscas"). 

Relativamente à autoavaliação do desempenho, os resultados são homogéneos e 

indicam que os participantes avaliam o trabalho que realizaram de um modo muito 

positivo. Todos consideram ter ficado "muito contentes" com o seu trabalho em todas as 

sessões, à exceção do Participante 3 que, na 4ª sessão, afirmou ter ficado "satisfeito". 

 

3.2.3.  Análise de conteúdo da entrevista semiestruturada 

A análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas realizadas aos participantes 

decorreu de acordo com um procedimento de carácter indutivo (Anexo 4.5). A partir desta 

análise salientaram-se três temas principais, que já haviam sido contemplados nos objetivos 

da entrevista: (1) satisfação com o programa, (2) benefícios percecionados e, (3) sugestões. 

Na temática da satisfação com o programa, foram identificadas duas categorias: a 

apreciação global do programa e a apreciação dos conteúdos do programa. Relativamente 

à primeira categoria, emergiram duas subcategorias que se referem aos aspetos positivos e 

aos aspetos negativos do programa. Dentro dos aspetos positivos, os alunos indicaram a 

vivência de uma experiência subjetiva positiva (e.g., "Foi muito giro... gostei imenso!"), 

bem com a satisfação com as atividades de leitura (e.g., "[O que eu gostei mais foi] de 

ler.") e com os materiais (e.g., "De colar os autocolantes e de mexer no meu portfolio"). 

Os aspetos negativos identificados pelos alunos relacionam-se com a perceção do insucesso 

(e.g., "[O que eu gostei menos foi] de errar...") e com a leitura de palavras infrequentes 

(e.g., "De ler palavras do outro mundo, (...) palavras estranhas, como 'regougava'."). 

Quanto à apreciação dos conteúdos do programa, destacaram-se três subcategorias que 

dizem respeito aos textos, atividades e vídeos utilizados durante o programa. A preferência 

dos alunos pelos textos e vídeos relacionou-se com o interesse pelo material em si (e.g., 

"Da Adivinha do Rei. Foi o mais giro.") e com a sua implicação para o desempenho (e.g., 

"porque foi o mais fácil que eu li... e também o mais pequeno."; "Senti que também queria 

ser como ele [o leitor do futuro]."). As atividades de eleição referidas pelos alunos foram 

a leitura num minuto e a leitura em eco. 
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Em relação à temática benefícios percecionados, consideraram-se três categorias: 

os benefícios na leitura, na aprendizagem e na construção de crenças positivas. Os 

benefícios na leitura percecionados pelos alunos relacionaram-se com a evolução da leitura, 

que engloba a melhoria do desempenho (e.g., "Ensinou-me a ler melhor...") e a superação de 

dificuldades (e.g., "Dantes era mais difícil ler do que agora."); com o aumento da 

motivação para a leitura (e.g., "Agora gosto mais de ler do que dantes."); e com o 

incremento dos hábitos de leitura (e.g., "[Agora] todos os dias leio, de noite, muitos 

livros."). Relativamente aos benefícios para a aprendizagem, destacaram-se: a perceção da 

importância da leitura para a aprendizagem, nomeadamente na aprendizagem a partir da 

leitura (e.g., "Se nós lermos [sempre] vamos guardar muitas coisas na memória.") e no 

aumento de vocabulário (e.g., "Aprender mais palavras."); bem como questões da meta-

aprendizagem, como a valorização do treino (e.g., "Treinarmos [ajudou a ler melhor]") e a 

perceção de dificuldades (e.g., "[Era mais difícil ler] aquelas palavras que não conhecia"). 

Quanto aos benefícios na construção de crenças positivas, foram indicados ganhos ao nível 

da autoperceção enquanto leitor (e.g., "Agora já consegui ser como ele [leitor do futuro]!"). 

No âmbito da temática sugestões, evidenciaram-se duas categorias relacionadas 

com a melhoria do programa e com a continuidade do mesmo. Na melhoria do programa, 

surgiram sugestões quanto: à estrutura e organização do programa, designadamente, a 

redução do tempo das sessões (e.g., "Eu acho que [as sessões] tinham muito tempo...") e a 

introdução de mais oportunidades de treino (e.g., "Devia haver mais coisas para as 

pessoas treinarem."); e aos materiais de apoio, particularmente, a utilização de textos mais 

pequenos e mais fáceis (e.g., "Queria textos mais fáceis para conseguir ler tudo num 

minuto"), de livros trazidos pelos alunos (e.g., "Podíamos trazer livros e ler esses textos"), 

assim como de uma câmara mais pequena (e..g, "A câmara devia ser mais pequenina 

[para] as pessoas não se interessarem por ela."). No que concerne à continuidade do 

programa, a opinião dividiu-se relativamente à permanência no programa, i.e., enquanto 

uma aluna revelou vontade de permanecer no programa, os outros dois demonstraram 

vontade em terminar. Não obstante, todos os alunos percecionaram vantagens para outros 

colegas (e.g., "Podes ler muito mais rápido e assim podes perceber melhor as palavras."). 

Indicaram ainda vontade de repetir o programa na escola (e.g., "Vais fazer isto com outros 

meninos? (...) Pode ser com esta escola?"). 
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3.2.4.  Análise de conteúdo dos questionários de resposta aberta 

Analogamente à entrevista aos alunos, realizou-se uma análise de conteúdo das 

respostas dos pais e da professora ao questionário de opinião (ver Anexo 4.6), os quais 

foram tratados separadamente. Das respostas dos pais emergiram os mesmos três temas da 

entrevista:  (1) satisfação com o programa, (2) benefícios percecionados e, (3) sugestões. 

Relativamente à satisfação com o programa, os pais manifestaram os aspetos 

positivos e os aspetos negativos do programa. Como pontos fortes indicaram a vivência de 

uma experiência subjetiva positiva (e.g., "Fiquei bastante satisfeita com a participação da 

minha educanda no programa Leitores do Futuro."), a atribuição de feedback (e.g., 

"Gostei bastante do feedback que foi sendo dado ao longo (...) do projeto."), a estrutura do 

programa (e.g., "Foi um projeto muito bem estruturado.") assim como a relação com a 

dinamizadora (e.g., "Foi muito positivo a relação que a Ana tinha com as crianças"). 

Como aspeto negativo, os pais referiram a promoção da velocidade de leitura, ao invés da 

compreensão (e.g., "Fiquei um pouco preocupada, uma vez que o objetivo dele é ler 

rápido"). 

Considerando a temática dos benefícios percecionados, destacaram-se duas 

categorias: os benefícios para a leitura e a construção de crenças positivas. No âmbito da 

primeira categoria, os pais mencionaram a melhoria do desempenho (e.g., "Melhoria 

notável na leitura."), o incremento da motivação para a leitura (e.g., "Contribuiu para 

aumentar o gosto pela leitura.") e a mudança de hábitos de leitura (e.g., "Neste momento, 

lê todos os dias."). No que respeita à construção de crenças positivas, referiram o 

incremento da autoeficácia percebida (e.g., "Estimular a autoconfiança e a autoestima do 

mesmo."). 

Quanto ao tema sugestões, salientaram-se novamente duas categorias: melhoria do 

programa e continuidade. Relativamente à primeira, os pais sugeriram a modificação dos 

objetivos do programa, de modo a incluir a promoção da compreensão (e.g., "Considero 

que deveria haver uma maior preocupação com a interpretação."), bem como da sua 

estrutura, manifestando vontade em aumentar o número de sessões semanais (e.g., 

"Aumentar o número de sessões semanais."). Em relação à continuidade, revelaram 

vontade em manter este tipo de iniciativas (e.g., "Continuem a fazer estes programas."), 

em prolongar o programa até ao final do 1.º Ciclo (e.g., "Devia englobar o 3.º e o 4.º ano") 

e em implementá-lo com outros alunos (e.g., "Da mesma forma que ajudou o nosso 

educando, iria ajudar imensos meninos."). 
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No que concerne às respostas da professora, emergiram duas temáticas: (1) 

benefícios percecionados e (2) sugestões. De acordo com a professora, os ganhos do 

programa foram manifestos no incremento da fluência na leitura (e.g., "O programa 

contribuiu para aumentar a fluência e a rapidez na leitura") e no aumento da motivação 

para a leitura (e.g., "Senti os alunos motivados e entusiasmados com a leitura."). Como 

sugestões, referiu a antecipação do programa para o início do ano letivo (e.g., "Iniciar no 

início do ano letivo.") e a ampliação do programa a todos os alunos (e.g., "Deveria ser 

implementado com todos os alunos") e a outras escolas (e.g., "Deveria ser implementado 

em todas as escolas."). 
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo envolveu a conceção, implementação e avaliação do programa 

Leitores do Futuro, um programa que faz uso de procedimentos de leitura assistida e VSM 

tendo em vista a promoção da fluência na leitura oral. Assim, os objetivos a que se propôs 

consistiram na identificação de alunos em risco de dificuldades na leitura, na análise do 

efeito do programa nestes alunos ao nível da fluência na leitura oral, assim como na 

análise da eficácia da sua implementação. 

Os alunos em risco de dificuldade foram identificados a partir dos resultados da 

avaliação da velocidade e precisão de leitura, obtidos através da implementação de 

metodologias de avaliação com base no currículo a uma turma do 2.º ano. Dada a inexistência 

de normas ou valores de referência nacionais para a velocidade de leitura, os resultados 

individuais dos alunos foram comparados com os resultados globais da turma, à 

semelhança de estudos precedentes (e.g., Silva, 2011). Apesar de esta comparação poder 

ter sido enviesada pelas características específicas da turma e do seu contexto 

socioeconómico, sem obedecer à representatividade da população nacional de alunos do 

2.º ano, os resultados obtidos revelaram-se próximos dos valores encontrados noutros 

estudos nacionais (e.g., Tristão, 2012), o que parece indicar que os valores internos da 

turma não serão atípicos. Por outro lado, o facto de os resultados obtidos terem ido ao 

encontro do parecer inicial da professora parece sugerir razões otimistas relativamente à 

pertinência da utilização destes procedimentos de avaliação, enquanto termómetros de 

desempenho, na identificação de dificuldades na leitura; tal como tem sido evidenciado 

em contexto nacional (e.g., Tristão, 2009) e internacional (e.g., Fuchs & Fuchs, 2001). 

Relativamente à análise do efeito do programa Leitores do Futuro na fluência na 

leitura oral, poderão ser retiradas algumas conclusões a partir dos resultados da 

monitorização do progresso dos seus participantes. De um modo geral, estes resultados 

indicam que todos os alunos melhoraram a sua fluência na leitura após a implementação 

do programa, o que não se verificou durante a baseline, onde a tendência de evolução não 

se revelou positiva. Importa referir que, apesar de os resultados da fluência na leitura 

apresentarem algumas oscilações, estas são relativamente típicas (Dowrick et al., 2006), 

na medida em que a fluência é sensível aos efeitos de aspetos intraindividuais (e.g., 

estados emocionais e motivacionais) e do contexto (e.g., texto).  
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No que concerne à velocidade de leitura, registaram-se incrementos consideráveis 

entre o início e o fim do programa em todos os participantes. No espaço das 6 semanas de 

intervenção, os participantes aumentaram, em média, entre 20,56 PCL/min (Participante 1) 

a 33,90 PCL/min (Participante 3). Estes dados poderão ser particularmente significativos 

se compararmos esta evolução com o progresso registado nas 10 semanas (2 meses) que 

mediaram a avaliação screening e a baseline. Durante este tempo não se verificou 

qualquer evolução nos Participantes 2 e 3, o que poderia vir a revelar-se preocupante. 

Somente o Participante 1 progrediu entre ambas as fases, tal como seria espectável na 

medida em que, à semelhança dos seus colegas, continuava a receber instrução regular da 

leitura. Não obstante, a comparação da sua melhoria nas 10 semanas antes da intervenção 

(10,49 PCL/min) com a das 6 semanas de intervenção (20,56 PCL/min) sugere uma evolução 

mais acentuada durante o programa. Neste sentido, os resultados parecem indicar um 

efeito do programa no incremento da velocidade de leitura em todos os seus participantes.  

Em relação à precisão de leitura, registou-se uma melhoria nos Participantes 2 e 3 

ao longo da intervenção. Entre a baseline e o final do programa, estes alunos evoluíram, 

respetivamente, de um nível de frustração para um nível de instrução e de um nível de 

instrução para um nível de autonomia. No caso do Participante 1, este progresso na 

precisão de leitura não foi verificado, parecendo ter existido um efeito teto, uma vez que o 

aluno atingiu o desejado nível de autonomia antes do início do programa. Durante o 

programa, observou-se apenas uma estabilização dos resultados neste nível. Em suma, os 

resultados sugerem um efeito do programa no incremento da precisão de leitura em dois 

participantes, mas não no Participante 1 onde permanecem inconclusivos. 

Considerando, então, os resultados observados durante a intervenção ao nível da 

velocidade e precisão de leitura, parecem existir indicadores promitentes relativamente ao 

efeito do programa Leitores do Futuro na promoção da fluência na leitura oral (Hipótese 2). 

Muitos outros fatores poderão ter contribuído para este efeito, como por exemplo, a 

instrução da leitura em contexto de sala de aula. Não obstante, o controlo metodológico 

implementado, nomeadamente, a estratificação do início da intervenção (i.e., baselines 

múltiplas) e o elevado rigor registado na implementação do programa, permitem-nos 

conferir alguma confiança às conclusões retiradas. Ainda assim, estes resultados devem ser 

interpretados com precaução, não sendo o nosso propósito generalizá-los. Salienta-se, 

assim, a necessidade de replicar este estudo, no sentido de tornar possível realizar 

inferências válidas acerca dos efeitos do programa na fluência na leitura oral. 
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Durante a fase em que se adicionou o VSM à leitura assistida, observou-se ainda 

um aceleramento da evolução da velocidade de leitura em dois participantes, evidenciado 

por um aumento do declive da reta de tendência central contrastante com as restantes 

condições do design experimental. Este efeito vai ao encontro da Hipótese 3. Contudo, é 

necessário analisar o caso da Participante 1, cuja tendência da evolução não se revelou tão 

acentuada pelo declive da reta. É possível que o VSM não tenha produzido nenhum efeito 

adicional, porém, inúmeros fatores poderão explicar estes dados: (1) na última sessão da 

fase LA+VSM, onde se verifica um decréscimo da velocidade de leitura (que reduz o 

declive), os resultados poderão ter sido influenciados pela presença do amigo na sessão; 

(2) a partir desta fase, o aluno começou a revelar um maior investimento na expressividade 

da sua leitura, o que poderá ter resultado numa estabilização da velocidade de leitura, que 

se verifica também na fase seguinte. Apesar da ausência do efeito de aceleração do VSM no 

Participante 1, o efeito observado nos restantes participantes revelou-se concordante com 

os resultados de estudos internacionais onde os procedimentos de VSM têm sido 

utilizados em combinação com procedimentos de leitura assistida (Dowrick et al., 2006; 

Hitchcock et al., 2004). Neste sentido, os resultados deste estudo parecem acrescentar 

evidências positivas aos estudos prévios quanto ao papel do VSM na promoção da fluência 

na leitura. No entanto, considera-se essencial ampliar a investigação, de modo a melhor 

caracterizar e explicar os efeitos do VSM em combinação com a leitura assistida, na 

promoção da fluência na leitura. 

Os resultados revelam-se ainda positivos relativamente à utilização do feedforward 

com alunos portugueses em risco de dificuldade na leitura, o que parece ter sido 

sustentado igualmente pela observação da reação dos alunos aos seus vídeos. Todos os 

alunos manifestaram um grande entusiasmo com os vídeos, tendo sido registada a sua 

vontade de os mostrar aos seus familiares e colegas, bem como de atingir o nível de 

desempenho do seu leitor do futuro. 

 Nas observações da leitura realizadas após o programa, observou-se uma 

manutenção e, em alguns casos, até melhoria do nível de desempenho da velocidade e 

precisão de leitura dos 3 participantes, a curto (1-2 semanas após a intervenção) e a longo 

(3 meses depois) prazo. Relativamente à precisão, no início do 3.º ano, verificou-se que 

todos os alunos estavam a ler a um nível de autonomia. Quanto à velocidade, embora 

nalguns participantes se tenha registado um ligeiro decréscimo, considera-se que, de um 

modo geral, todos os alunos mantiveram um desempenho próximo ao observado durante o 

programa. Este ligeiro decréscimo poderá ser consequente de: (1) terem sido utilizadas 
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metodologias de avaliação de 1 minuto durante a intervenção, que sobrestimam a 

velocidade e a precisão de leitura (Deeney, 2010; Valencia et al., 2010); (2) diferentes reações 

emocionais e motivacionais face às características de ambos os contextos de avaliação. 

Na avaliação da leitura realizada pela professora em contexto de sala de aula, 

registaram-se igualmente valores de fluência na leitura semelhantes aos da intervenção, 

sugerindo a transferência das competências desenvolvidas para o contexto de aula. Esta 

transferência parece ser ainda sustentada pelos relatos dos pais e da professora, que 

indicaram ter percecionado a sua evolução em casa e na escola, respetivamente. 

Em suma, os dados do follow-up e da generalização parecem sugerir a manutenção 

e a transferência das competências de fluência na leitura desenvolvidas ao longo do 

programa, indo ao encontro da Hipótese 5. 

Analisando o progresso dos 3 participantes à luz da evolução dos seus colegas, 

observa-se que toda a turma melhorou consideravelmente a sua fluência na leitura entre o 

2.º e o 3.º Período, corroborando a Hipótese 1. Este resultado era espectável, dado que o 

ensino da leitura no 2.º ano de escolaridade deve contribuir para o incremento da fluência 

na leitura oral (Ministério da Educação, 2006/ 2007). Não obstante, nem todos os alunos 

evoluíram ao mesmo ritmo, verificando-se, na observação do 3.º Período, uma maior 

dispersão dos alunos abaixo da média da turma. Porém, dois dos participantes do 

programa reduziram a sua discrepância em relação à média da turma, o que parece indicar 

que o programa poderá ter contribuído para que estes alunos acompanhem com maior 

sucesso a instrução da leitura em sala de aula (nível I do modelo RtI). Embora, no 

Participante 3, se tenha observado um aumento da dispersão em relação à média da turma, 

considera-se que este resultado poderá ter sido influenciado por uma reação emocional/ 

motivacional, durante o pós-teste, uma vez que durante o programa e nas avaliações 

subsequentes (i.e., generalização e follow-up) o aluno revelou um desempenho próximo ao 

da média da turma. Posto isto, considera-se que a Hipótese 4 foi confirmada em parte 

pelos Participantes 1 e 2, cuja evolução mediante a intervenção resultou numa diminuição 

da sua discrepância em relação à média da turma. 

O facto de se ter verificado um aumento do desfasamento relativamente à média da 

turma nos alunos com reduzida fluência que não entraram no programa, reforça a 

necessidade de se implementar uma resposta de intervenção mais específica para a 

promoção da fluência na leitura oral (de nível II ou III), de modo a evitar a cristalização de 

dificuldades. Considera-se ainda que a não inclusão destes alunos no programa poderá 

levantar algumas questões éticas ao presente estudo, as quais analisaremos mais à frente. 
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Por fim, relativamente à avaliação do programa Leitores do Futuro importa 

começar por referir que, tratando-se o presente trabalho de um estudo de caso único, não 

se pretende aqui generalizar a sua eficácia. Para o efeito, será necessário replicar a sua 

implementação com outros alunos, noutros contextos, de modo a controlar a validade 

externa dos resultados encontrados. Não obstante os resultados positivos observados ao nível 

da fluência na leitura oral, a par do controlo metodológico implementado (nomeadamente, 

medidas repetidas e com elevada precisão inter-avaliadores da V.D., e manipulação 

sistemática e com elevada integridade da implementação da V.I.), fornecem-nos indicadores 

promissores relativamente à eficácia do programa. 

Estes efeitos positivos do programa são ainda sustentados pelos relatos dos 

próprios alunos, na entrevista semiestruturada, e dos seus pais e professora, no questionário 

de resposta aberta, conferindo-lhes validade social. De um modo geral, manifestaram 

percecionar melhorias no desempenho e na motivação para a leitura, bem como um 

aumento dos hábitos de leitura. Percecionaram ainda benefícios na aprendizagem e ao 

nível das crenças de autoeficácia, que podem ser ilustradas por uma frase de um dos alunos 

que nos foi confiada pela sua mãe, em conversa informal: "Sabes, mãe? Eu agora já sei ler 

mesmo bem e já posso ler tudo o que eu quiser!". Mais ainda, afirmaram recomendar o 

programa a outros alunos, identificando as suas vantagens. Por outro lado, os alunos da 

turma que não entraram no programa expressaram o seu desejo de participar, no ano letivo 

seguinte. Os registos diários realizados pela dinamizadora do programa permitiram ainda 

documentar, passo a passo, as dificuldades que os alunos iam manifestando e 

ultrapassando, bem como os ganhos evidenciados na motivação e no desempenho da 

leitura, dos quais se destacam melhorias significativas na prosódia e na compreensão da 

leitura (avaliada subjetivamente através da conversa informal sobre os textos), além das 

observadas na fluência na leitura. 

 

4.1.  Limitações do estudo 

Os resultados obtidos no âmbito do presente estudo parecem revelar-se 

promissores relativamente aos efeitos do programa Leitores do Futuro na promoção da 

fluência na leitura oral, em alunos do 2.º ano em risco de dificuldade na leitura. No 

entanto, devem ser interpretados no quadro das limitações que lhes estão inerentes. 

Importa, assim, enumerar algumas destas limitações de modo a servir, não só a uma 

análise cuidada dos dados, como também a uma consideração para investigações futuras. 
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Em primeiro lugar, a natureza do design de estudo de caso único coloca uma 

ameaça à validade externa, impossibilitando assumir que os resultados se generalizem à 

população. De modo a contornar esta limitação, é imprescindível replicar este estudo com 

diferentes participantes e contextos. Não obstante, existe internacionalmente um crescente 

corpo de evidências (e.g., Dowrick et al., 2006; Hitchcock et al., 2004) que reporta a eficácia 

da utilização de procedimentos de leitura assistida e VSM com alunos com dificuldades ao 

nível da fluência na leitura. Espera-se, assim, que este e outros estudos subsequentes 

possam acrescentar mais dados de interesse ao conhecimento neste campo de investigação. 

Por outro lado, dadas as características do design experimental implementado, não 

existem ainda técnicas estatísticas fiáveis que permitam analisar a magnitude do efeito da 

V.I. na V.D. (Gorman & Allison, 1996), pelo que se realiza usualmente uma análise visual 

de gráficos. Embora existam procedimentos documentados para obedecer a uma análise 

sistemática dos resultados (e.g., Kratochwill, 2010), considera-se difícil contornar a 

subjetividade que lhe está inerente. Principalmente, quando o investigador possui uma 

reduzida experiência de análise, como foi o caso. Ressalva-se, assim, a necessidade de 

instruir os investigadores para a utilização dos referidos procedimentos de análise, bem 

como de avaliar a precisão das análises realizadas (e.g., acordo inter-avaliadores). 

Devido à limitação temporal de um período letivo para a recolha de dados e aos 

constrangimentos éticos implicados no adiamento da intervenção, não foi possível 

prolongar a baseline até se obter um padrão estável e consistente, conforme o recomendado 

pela literatura (e.g., Aguiar et al., 2011), estando a sua duração determinada pelo 

planeamento das sessões. Ainda assim, foi possível observar-se um padrão relativamente 

estável e/ou com uma tendência inversa ao efeito experimental, o que parece não colocar 

em causa a qualidade do design de investigação e a análise dos resultados. Por outro lado, 

embora tenha sido cumprido o número mínimo de medidas da V.D. por condição (i.e., 

três, segundo Kratochwill et al., 2010), considera-se que um maior número de avaliações 

poderia acrescentar rigor à análise dos efeitos. 

Apesar do cuidado metodológico implementado, não foi possível controlar alguns 

fatores que poderão afetar a validade interna, como por exemplo: não se ter conhecimento 

das estratégias de instrução implementadas pela professora; não ter sido registada a 

frequência da visualização dos vídeos, bem como os seus observadores (embora tenha sido 

criado um instrumento para o efeito, não foi preenchido pelos alunos); a possibilidade de 

os alunos partilharem os seus resultados individuais e de isso influenciar o seu 

desempenho; efeito do horário e da retirada do recreio na motivação dos alunos. 
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Uma limitação ética poderá advir do facto de alguns alunos identificados com uma 

reduzida fluência na leitura não terem sido selecionados para o programa. O motivo desta 

decisão prendeu-se com o facto de a maioria estar a receber apoio psicopedagógico 

adicional, com o qual o programa poderia interferir. Por outro lado, apesar de um destes 

alunos ter sido indicado para o programa, o seu encarregado de educação não autorizou a 

sua participação. De modo a colmatar esta limitação, na devolução dos resultados aos pais 

e à professora foram propostas algumas estratégias de promoção da leitura e mostrámo-nos 

disponíveis para qualquer contacto (ver Anexos 5). 

 

4.2.  Estudos futuros 

A fase inicial deste projeto de investigação fez-se acompanhar por inúmeras 

questões e interrogações, sobretudo sobre a possibilidade de, pela primeira vez em Portugal, 

se utilizaram os procedimentos de VSM para promoção da fluência na leitura que, no 

contexto internacional apresentavam evidências crescentes da sua eficácia. Estas questões 

motivaram-nos a desenhar o presente estudo. E considera-se que os seus resultados 

contribuíram, de certo modo, para esboçar algumas respostas. Porém, o seu maior 

contributo talvez resida nas infindáveis questões que dele surgiram, que incentivam à 

continuação da investigação nesta área e que apontam algumas direções a seguir no futuro. 

Atendendo a que a investigação nacional no domínio da leitura ainda se encontra a 

dar os primeiros passos, por comparação com outros países, é necessário continuar esta 

caminhada ampliando-a. Em primeiro lugar, considera-se essencial a realização de estudos 

normativos, com uma amostra representativa da população portuguesa, de modo a 

construir valores de referência da fluência na leitura, tal como diversos investigadores têm 

salientado (e.g., Tristão, 2009). Este estudo é fundamental, particularmente, no momento 

em que o Ministério da Educação homologa as Novas Metas Curriculares de Português 

(Buesco et al., 2012), onde são apresentados os objetivos de fluência na leitura a atingir "de 

forma imprescindível" (p. 6), que se têm revelado valores deveras discrepantes dos dados 

recolhidos nas escolas portuguesas, nos últimos anos (Gonçalves, 2012b). A urgência 

destes valores de referência (representativos) é reforçada não só pela sua utilidade para a 

prática psicopedagógica, mas também para fins de investigação. 

Outra lacuna sentida prende-se com a ausência de formas precisas para determinar o 

grau de lisibilidade de textos para a língua portuguesa, as quais seriam úteis para verificar 

a adequação dos textos utilizados para os vários anos de escolaridade. Neste sentido, 
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salienta-se a necessidade de construir fórmulas de avaliação da lisibilidade adequadas à 

língua portuguesa, à semelhança das existentes para outras línguas (e.g., índice de Flesch). 

Assim como o desenvolvimento de estudos para aperfeiçoar a qualidade de instrumentos 

de avaliação da lisibilidade como o desenvolvido por Silva (2011) que, tendo sido 

utilizado neste estudo, apresentou um reduzido acordo na classificação dos professores. 

Também no âmbito da intervenção na leitura, considera-se importante ampliar a 

investigação nacional sobre a eficácia da implementação quer das estratégias mais 

frequentemente utilizadas na promoção da fluência na leitura (e.g., leituras repetidas) 

como de estratégias menos convencionais e que se têm revelado promissoras em contexto 

internacional (e.g., tutoria a pares, teatro de leitores, VSM). Poderá ser também 

particularmente interessante desenvolver e avaliar a eficácia de programas de intervenção 

que promovam a fluência na leitura em articulação com outras componentes da leitura 

como o vocabulário e a compreensão (e.g., Hitchcock et al., 2004), ou expandindo a 

instrução da fluência ao desenvolvimento de competências de metafluência (Reutzel, 2012). 

Relativamente à utilização do VSM enquanto estratégia de promoção da fluência 

na leitura, existe ainda um longo caminho a desbravar não só no sentido de conhecer 

melhor os seus efeitos, mas também de determinar os seus limites e potencialidades. 

Embora o número de estudos sobre a eficácia do VSM nas mais diversas problemáticas 

tenha vindo a crescer (exemplo disso é o facto de no início deste ano ter sido editado um 

número da revista Psychology in the Schools exclusivamente sobre esta temática), são 

ainda poucos os estudos que utilizam este procedimento na aprendizagem da leitura, 

permanecendo muitas perguntas por clarificar. 

Por um lado, levantam-se questões práticas acerca da sua implementação. Que tipo 

de edição de vídeo será mais eficiente em termos de custos e benefícios? Que duração e 

características (e.g., música, texto) os vídeos devem apresentar? Qual o número de sessões 

de VSM que se revela mais eficaz? Quais são os seus limites em termos de idade ou 

competências cognitivas dos observadores? Até onde é possível ir relativamente à 

discrepância entre o desempenho atual e o observado no modelo? 

Por outro lado, sabe-se ainda pouco sobre os efeitos da observação de imagens do 

próprio sucesso futuro, na aprendizagem. De acordo com a literatura, parece existir um 

contributo do aumento das crenças de autoeficácia (Buggey, 2007). No entanto, tem-se 

revelado difícil estudar este possível efeito mediador das crenças de autoeficácia, uma vez 

que até aos 10 anos, poucas crianças conseguem avaliar com precisão o seu desempenho 

académico (Henk & Melnick, 1995). No âmbito deste projeto, procurou-se ainda construir 
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um instrumento de avaliação da autoperceção enquanto leitor adaptado da escala  Reader 

Self-Perception Scale (RSPS, Henk & Melnick, 1995) para um formato de entrevista, com 

menor número de itens e com uma escala de resposta de 3 pontos com representação gráfica. 

Contudo, este instrumento apresentou valores de consistência interna reduzidos (alpha de 

Cronbach de .46), colocando em causa uma análise precisa dos dados recolhidos. Assim, 

salienta-se a necessidade de desenvolver mais estudos no sentido de melhorar as qualidades 

psicométricas deste instrumento, bem como testar formas de avaliação da autoeficácia que 

não envolvam o autorrelato das crianças (e.g., hetero-observação por adultos). 

Se por um lado é interessante compreender melhor o efeito combinado do VSM 

com procedimentos de leitura assistida na fluência na leitura oral, por outro, conhece-se 

ainda pouco do seu efeito isolado na aprendizagem destas competências. Neste sentido, 

considera-se pertinente desenvolver estudos cujos designs experimentais permitam a 

comparação de ambos os efeitos (i.e., introduzindo uma condição exclusiva de VSM). 

Nos últimos tempos, muito se tem discutido acerca dos efeitos do VSM que não 

são observáveis pelo desempenho. Por exemplo, alguns investigadores (Margiano, Kehle, 

Bray, Nastasi & DeWees, 2009) têm apontado a possibilidade de a aprendizagem de novas 

competências resultar de um efeito mediador do visionamento das imagens de sucesso 

que, ao produzir alterações na memória autobiográfica do observador, possibilita o 

armazenamento de evidências de que consegue e é capaz. 

Estas constituem apenas algumas das questões que surgiram ao longo do presente 

trabalho. Questões que nos motivam a procurar respostas e (por que não?) novas questões 

que contribuam não só para ampliar o saber da literatura sobre a temática da leitura, mas 

sobretudo, para o desenvolvimento de melhores práticas educativas que promovam a 

evolução contínua de todos os alunos. É sobre elas que nos debruçaremos de seguida. 

 

4.3.  Implicações para a prática psicoeducacional 

À luz do Projeto IDEA (Gonçalves, 2012a), o presente estudo nasceu do desejo de 

fazer mais e diferente, de implementar novas práticas de instrução da leitura que 

contribuíssem para ajudar os alunos a superar dificuldades, a conhecer e confiar nas suas 

competências e potencialidades, impulsionando-os numa rota de evolução contínua. Este 

ambicioso desejo motivou-nos a procurar na literatura algumas das estratégias de melhor 

eficácia documentada, no âmbito da promoção da fluência na leitura. Mediante a análise 

dos resultados da implementação de algumas destas estratégias, levantam-se algumas 
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considerações que poderão ser relevantes para a prática educacional e psicopedagógica no 

domínio da instrução da leitura. 

Em primeiro lugar, este estudo demonstra um dos principais pressupostos do 

Projeto IDEA: a noção de que todos podem fazer IDEA, isto é, "Investigar as Dificuldades 

para que haja Evolução na Aprendizagem" (Gonçalves, 2012, p.10). No âmbito deste 

projeto, não foram apenas os investigadores que avaliaram o desempenho da leitura dos 

participantes. Através de procedimentos de avaliação com base no currículo, os próprios 

alunos (durante o programa) e a professora (na fase de generalização) experimentaram 

medir a fluência na leitura e monitorizaram o seu progresso. Estes procedimentos de 

avaliação e monitorização da fluência, além de relativamente simples de aprender e 

utilizar, têm revelado bons indicadores de validade e precisão (Fuchs & Fuchs, 2001), 

assumindo-se como uma mais-valia para a prática psicopedagógica. 

Por um lado, constituem ferramentas de avaliação que permitem facilmente 

descrever o desempenho na leitura de um largo número de alunos, possibilitando a 

identificação precoce de dificuldades na leitura, o planeamento de uma intervenção 

educativa atempada, a monitorização do progresso e a aferição do cumprimento dos 

objetivos estabelecidos (Tristão & Gonçalves, 2012). Enquanto instrumento de avaliação, 

a avaliação com base no currículo obedece a procedimentos estandardizados que devem 

ser implementados com o máximo rigor. Pelo que se destaca a importância de serem 

integrados na formação dos professores  (Spear-Swerling & Sternberg, 2001). 

Por outro lado, também constituem meios de intervenção, na medida em que a 

monitorização do progresso e o estabelecimento de objetivos pessoais produzem 

reatividade nos alunos, incentivando-os a superar-se de dia para dia, numa perspetiva de 

melhoria contínua (Tristão & Gonçalves, 2012). Neste sentido, reitera-se a pertinência de 

integrar a utilização destes procedimentos na instrução da leitura, podendo ser utilizados 

facilmente em contexto de sala de aula pela professora e pelos próprios alunos a pares, ou 

em contexto familiar, com os pais. 

Uma outra implicação que pode ser retirada deste estudo prende-se com a urgência 

de implementar, nas escolas portuguesas, respostas de intervenção que vão ao encontro 

das necessidades específicas de cada aluno, numa lógica RtI, para que todos possam 

progredir. Note-se que embora a implementação de práticas de diferenciação pedagógica 

seja ainda pouco frequente em Portugal, algumas escolas têm produzido esforços notáveis 

no sentido de adequar as suas respostas educacionais às características dos seus alunos. 

Tome-se como exemplo, a Associação Ester Janz que organiza a sua instrução da leitura 
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nos três níveis de intervenção propostos pelo modelo RtI (Tristão, 2012); ou o Projeto 

Fénix, difundido um pouco por todo o país, que oferece um apoio de intensidade 

diversificada aos alunos com maiores dificuldades, de modo a prevenir e combater o 

insucesso escolar (Ministério da Educação, 2009). 

Apesar de o programa Leitores do Futuro ter sido concebido para uma resposta de 

nível II, considera-se que as estratégias de que faz uso poderão ser vantajosas em qualquer 

nível de intervenção, desde que sejam implementadas numa ótica positiva com foco no 

sucesso e na melhoria contínua. Em primeiro lugar, reforçando a importância de uma 

instrução geral de qualidade, considera-se de grande pertinência a utilização de estratégias 

de treino e modelagem da leitura em contexto de sala de aula, em diferentes formatos 

(e.g., leituras repetidas, leitura em coro, tutoria a pares, teatro de leitores), uma vez que 

apresentam benefícios para todos os alunos, com e sem dificuldades. Por último, podem 

também ser utilizadas em contexto de intervenção psicopedagógica individual onde, além 

das diversas estratégias que o programa propõe, se destaca a implementação de 

procedimentos de VSM. Estes procedimentos poderão constituir uma mais-valia no apoio 

a alunos com dificuldades mais evidentes, principalmente na medida em que possibilitam 

que estes alunos, com historial de fracasso na leitura, se observem a ler com sucesso. Ao 

promover o desenvolvimento de crenças de autoeficácia positivas, espera-se que os alunos 

se motivem mais para a leitura, e invistam e persistam na superação das suas dificuldades. 

Embora até há relativamente pouco tempo, os materiais necessários à edição de 

vídeos se encontrassem pouco acessíveis para o público em geral, com o desenvolvimento 

tecnológico, o seu acesso está cada vez mais facilitado quer em termos económicos como 

em userfriendliness. Basta ter uma câmara de filmar e um computador, que geralmente já 

traz instalado um software de edição de vídeos (e.g., iMovie, Windows Live Movie Maker); 

e, portanto, captar as imagens e despender cerca de 30 a 45 minutos na edição do vídeo. 

Neste sentido, perante resultados tão otimistas da implementação do VSM na promoção da 

fluência na leitura (ou noutra problemática), não se encontram motivos para que estes 

procedimentos não sejam mais utilizados em contexto educacional. Por outro lado, é 

possível utilizar meios alternativos para a automodelagem, como o formato áudio. 

Recentemente, alguns projetos começam a ganhar forma no sentido de desenhar softwares 

de treino da leitura de sight words que, através do reprodução da voz do aluno, 

(re)construam imagens do sucesso evidenciado no treino ou do sucesso a alcançar no 

futuro, em tempo real (e.g., Dowrick, 2003, citado por Dowrick, 2012). 
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4.4.  O futuro dos "Leitores do Futuro" 

Este estudo consistiu na conceção e na primeira implementação do programa 

Leitores do Futuro. Porém, impulsionados pelos resultados de uma inicial avaliação do 

programa, é nossa vontade dar continuidade a esta investigação, de modo a melhorá-lo e a 

torná-lo mais eficaz e eficiente para que possa ajudar mais alunos a evoluir na leitura e a 

encontrar nela uma fonte de prazer. 

A avaliação formativa do programa e as sugestões dadas pelos alunos, pelos pais e 

pela professora fornecem-nos algumas indicações da direção a seguir. Por um lado, 

consideram-se algumas alterações na estrutura do programa: reduzir o número de leituras 

por sessão para evitar o cansaço; integrar alguns elementos lúdicos no treino da leitura, 

como jogos de identificação de sight words; aumentar o número de sessões por fase do 

programa, para obter mais pontos de dados na análise dos seus efeitos. Por outro lado, 

seria importante diversificar o tipo de textos utilizados (e.g., poéticos, narrativos, 

dramáticos, informativos), bem como planear sessões onde os próprios alunos pudessem 

trazer os seus livros. Por fim, para o futuro, ponderam-se algumas modificações nos 

conteúdos do programa, como a introdução de estratégias de instrução e treino da prosódia 

e da compreensão, que se constituem igualmente como características de uma leitura 

fluente. No entanto, para o efeito é necessário desenvolver formas de avaliar e facilmente 

monitorizar o desenvolvimento destas duas componentes da leitura, que até ao momento 

não existem. 

Assim, nos próximos tempos, desenvolver-se-ão mais estudos de eficácia do 

programa Leitores do Futuro. Pelo que se pretende implementá-lo com mais alunos, em 

escolas públicas e privadas, em contexto rural e urbano, de modo a ampliar e diversificar a 

nossa amostra, o que tornará possível a generalização dos resultados. Acima de tudo, o 

nosso propósito é deixar um pequeno contributo para que, em Portugal, se possam utilizar 

novas e melhores práticas que ajudem os nossos alunos a investir e encontrar gozo na sua 

aprendizagem, numa rota de contínua evolução. Afinal, são eles o Futuro. 
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Descrição do Programa “Leitores do Futuro” 

 

O programa “Leitores do Futuro” é um programa de promoção da fluência na 

leitura oral (ao nível da precisão e velocidade), de carácter preventivo, concebido para 

alunos do 2.º ano do ensino básico que apresentam dificuldades ao nível da 

descodificação (precisão) e da automatização (velocidade) da leitura. Trata-se de uma 

intervenção de nível II, de acordo com o modelo de Resposta à Intervenção (Response to 

Intervention, RtI), que se caracteriza como um reforço educativo complementar às 

atividades curriculares correntes, destinado a alunos em risco de dificuldades na 

leitura. Neste sentido, tem como objetivo ajudar os alunos a melhorar a sua precisão e 

velocidade de leitura, visando a sua integração na rota de evolução contínua da sua 

turma. 

 

1.  Conteúdos do programa 

  

O programa “Leitores do Futuro” é um programa de intervenção individual 

que envolve a combinação de um procedimento de leitura assistida com video self-

modeling (VSM) na leitura. O procedimento de leitura assistida consiste na utilização de 

algumas estratégias de treino de leitura a par (e.g., leitura em eco, leitura em coro, 

leituras repetidas) com o apoio de um leitor mais experiente – neste caso, o 

dinamizador do programa – que dará feedback sobre o desempenho do aluno. Este 

procedimento comporta ainda o estabelecimento de objetivos relativamente aos níveis 

de velocidade na leitura (i.e., número de palavras corretamente lidas por minuto) 

desejados, bem como a monitorização do seu progresso. 

O VSM na leitura consiste num procedimento de intervenção de 

automodelagem na leitura. Mais especificamente, no programa "Leitores do Futuro" é 

utilizada a técnica de feedforward, onde através do visionamento de vídeos editados, 

leitores menos hábeis se veem a ler fluentemente um texto desafiante (que estaria no 

seu nível de frustração). 
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2.  Pressupostos do programa 

 

O programa "Leitores do Futuro" está integrado no Projeto IDEA, um projeto 

que tem vindo a propor um outro modo de olhar as dificuldades. IDEA é o acrónimo 

de Investigação de Dificuldades para a Evolução na Aprendizagem, que por si só define o 

propósito desta equipa: "investigar as dificuldades para que haja evolução na 

aprendizagem" (Gonçalves, 2012, p.10). Este propósito não se esgota na investigação 

realizada pela própria equipa, mas assenta no pressuposto de que todos (alunos, 

professores, cientistas e o próprio sistema educativo) podem fazer IDEA. Assume, 

aliás, que esta atitude indagadora e questionadora é necessária para a descoberta e 

conhecimento que promovem a mudança e a evolução da aprendizagem. 

À luz dos princípios do Projeto IDEA, o programa "Leitores do Futuro" propõe 

aos alunos que sejam os investigadores da sua própria aprendizagem. Que observem o 

seu desempenho na leitura no presente e no futuro, que estabeleçam objetivos pessoais, 

que desenvolvam estratégias para atingir esses objetivos e que avaliem e monitorizem 

os seus progressos na leitura. Para o feito são propostas múltiplas estratégias de 

observação e de treino que os alunos utilizam a seu jeito, do modo que consideram 

resultar melhor consigo, tendo em vista a melhoria contínua da sua leitura. 

No programa "Leitores do Futuro", procura-se ajudar os alunos a pensar as suas 

dificuldades não de um modo negativo como "aquilo que eu não consigo fazer", mas de 

um modo construtivo e impulsionador da mudança como "aquilo que eu quero conseguir 

fazer". A melhoria é, então, promovida através da valorização da imagem do sucesso 

futuro (e não do insucesso atual), à semelhança do programa de tutoria em 

comunidade ACE Reading do projeto Creating Futures (e.g., Dowrick, 2007; Dowrick 

Kim-Rupnow & Power, 2006), que serve de base à estrutura e pressupostos do 

programa "Leitores do Futuro". A imagem de sucesso é designada de "leitor do futuro", 

que corresponde à forma como o aluno quer ler no futuro, i.e., o seu objetivo de leitura. 

Este objetivo é definido na primeira sessão  pelo próprio aluno (sendo ajustado ao 

longo do programa) e pode ser observado, em feedforward, através do visionamento de 

vídeos. O aluno é, então, convidado a treinar a leitura de modo a atingir mais 

rapidamente o seu "leitor do futuro". A ideia é que o treino permite transferir para o 

Presente o sucesso do Futuro. 
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A transmissão da imagem de sucesso ao aluno é processada de um modo 

simultaneamente explícito e implícito (Dowrick, 2007). Esta imagem positiva pode ser 

explicitamente observada nos vídeos editados, onde o aluno se vê a ler fluentemente, 

assim como no Gráfico de Leitura, onde regista e observa o seu progresso. Todavia, a 

interação entre o aluno e o dinamizador constitui igualmente um meio privilegiado 

para a transmissão implícita desta imagem de sucesso. O dinamizador reforça o 

sucesso e procura converter o insucesso e as dificuldades em oportunidades de 

aprendizagem. Por exemplo, durante a leitura do aluno, o dinamizador não interrompe 

para corrigir sempre que um erro de leitura é cometido; anota-o apenas. Mais tarde, no 

final da leitura, dá um feedback salientando os aspetos positivos do seu desempenho e 

criando a oportunidade de o aluno corrigir os seus próprios erros (sendo que se forem 

muito frequentes, devolve apenas os mais significativos). De seguida, o aluno tem 

novas possibilidades de voltar ler, de voltar a treinar, de se superar. Deste modo, o 

aluno sente que, mesmo perante dificuldades, o foco não reside no seu insucesso 

inicial, mas no seu esforço e na sua capacidade de corrigir e melhorar. 

  

3.  Estrutura do programa 

 

O programa “Leitores do Futuro” é composto por 12 sessões bissemanais, com a 

duração de 45 minutos, que se encontram organizadas em 3 fases: (1) leitura assistida I, 

(2) leitura assistida e VSM e, (3) leitura assistida II (após VSM). Cada uma destas fases 

decorre ao longo de 4 sessões. 

Previamente à implementação do programa, estão também previstas 2 a 4 

sessões de baseline, onde são avaliadas a precisão e a velocidade na leitura de 2 textos 

(retirados de manuais atuais do 2º ano) com um procedimento de avaliação da leitura 

com base no currículo (curriculum-based measurement, CBM). 

A fase de leitura assistida I do programa envolve a utilização de diferentes 

técnicas de promoção da fluência na leitura oral, como: avaliação da leitura CBM, 

monitorização do progresso, leitura em coro, leitura em eco, leituras repetidas (a solo) e 

feedback do desempenho. Os textos utilizados nesta fase são retirados dos mesmos 

manuais referidos na fase de baseline, no entanto, o seu nível de dificuldade é 

considerado superior, tendo em conta a avaliação da sua lisibilidade por um conjunto 
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de professores. Os textos trabalhados em cada sessão são escolhidos por cada 

participante, de modo a aumentar a sua motivação para a atividade proposta. 

Na primeira sessão desta fase, além do procedimento habitual, é explicado aos 

alunos o procedimento de cálculo da velocidade de leitura (número de palavras 

corretamente lidas por minuto, NPCL/min), bem como do seu registo nos gráficos de 

monitorização do progresso. Ainda nesta sessão, é apresentado o programa “Leitores 

no Futuro” e os participantes estabelecem os seus próprios objetivos de leitura, 

relativamente à velocidade de leitura (NPCL/min). 

Na fase de leitura assistida e VSM são visionados vídeos editados onde os 

participantes se observam, ou por outra, observam os seus "leitores do futuro" a ler 

fluentemente um texto desafiante (utilizado na fase anterior). Após esse visionamento, 

é realizada uma leitura com a gravação, na qual os alunos leem em simultâneo com os 

seus leitores do futuro. De seguida, é escolhido um novo texto pelos participantes e 

procede-se à utilização das mesmas técnicas de promoção da fluência na leitura oral 

enumeradas anteriormente. Os textos utilizados nesta fase e o procedimento da sua 

seleção são exatamente iguais aos da fase de leitura assistida. No final de cada sessão, é 

entregue um DVD com o vídeo e é incentivado o seu visionamento com a família. 

Na sessão nº 8 (última sessão desta fase), os alunos são convidados a trazer 

consigo um amigo para que veja o vídeo do seu "leitor do futuro" e para que possa 

treinar com ele a leitura. Para o efeito, na sessão anterior, é construído um convite para 

entregar ao amigo escolhido e é enviado um pedido de autorização ao respetivo 

encarregado de educação. Nesta sessão, ao contrário de todas as outras, o texto não é 

escolhido pelos alunos, sendo-lhes proposto um texto dramático para leitura a par. 

A fase de leitura assistida após o VSM tem uma estrutura semelhante à da fase de 

leitura assistida inicial. A última sessão corresponde ainda à finalização e avaliação do 

programa “Leitores do Futuro”, através de uma conversa informal e de uma entrevista 

semiestruturada de validação social do programa. No final é ainda entregue o portfólio 

da leitura, um diploma de participação, um crachá de mérito e um DVD com todos os 

vídeos utilizados ao longo do programa, com o vídeo da melhor leitura a par da sessão 

8 e com a melhor leitura individual observada ao longo do programa (positive self-

review). 
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Em todas as sessões do programa, as diversas atividades são intercaladas com 

alguns momentos de expressão livre, de modo a evitar efeitos de fadiga e a 

desenvolver uma relação positiva entre os participantes e o dinamizador. No final de 

cada sessão, é pedido aos alunos que avaliem a sessão (quanto à satisfação e à 

dificuldade dos textos e quanto à satisfação com o seu trabalho), através do 

preenchimento de um pequeno questionário. De seguida, é atribuído um autocolante 

aos participantes que tiverem realizado todas as atividades propostas, como forma de 

reforço pelo seu empenho. 

 

4.  Planificação das sessões do programa 

 

Nos quadros seguintes, encontram-se descritas as atividades realizadas nas 

sessões de baseline prévias à implementação do programa (Tabela A), bem como nas 

várias sessões do programa em si (Tabela B). Estão ainda enumerados os materiais 

utilizados em cada sessão. 

 

Tabela A. 

Planificação das sessões da fase de baseline. 

Descrição das atividades Textos 
Materiais de 

apoio 

1. Acolhimento. 

2. Explicação dos procedimentos utilizados 

e dos seus objetivos. 

3. Leitura do 1º texto para avaliação da 

fluência na leitura. 

4. Conversa informal sobre o 1º texto. 

5. Leitura do 2º texto para avaliação da 

fluência na leitura. 

6. Conversa informal sobre o 2º texto. 

7. Momento de expressão livre. 

8. Encerramento da sessão. 

1ª Sessão: 

“A velha enrugada e o gato 

dourado” 

 “O Carnaval dos Animais” 

 

2ª Sessão: 

“Amêndoas de Páscoa” 

“O jantar da bruxa Rabucha” 

 

3ª Sessão: 

“Ana e a tartaruga” 

 “Dom Quixote e os moinhos 

de vento” 

 

4ª Sessão: 

“Maria Primavera e 

Espanta-pardais” 

 “Os sapatos estragados” 

2 Textos; 

2 Grelhas de 

cotação; 

Cronómetro; 

Gravador áudio; 

Lápis; 

Borracha. 
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 Na primeira sessão, após o acolhimento, segue-se a apresentação do programa Leitores do Futuro e dos seus 

materiais, bem como a descrição dos procedimento utilizados. 

 

Tabela B. 

Planificação das sessões do programa “Leitores do Futuro”. 

Sessão Descrição das atividades  Materiais de apoio 

L
ei

tu
ra

 A
ss

is
ti

d
a 

S
es

sõ
es

 1
 –

 4
 

1. Acolhimento. 1 

2. Escolha de um texto do Dossier de textos. 

3. Implementação do procedimento de Leitura Assistida: 

3.1. Leitura num minuto do texto escolhido para 

avaliação da fluência na leitura (pré-intervenção). 

3.2. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

3.3. Leitura em coro do texto. 

3.4. Leitura em eco do texto. 

3.5. Conversa informal sobre o texto. 

3.6. Leitura a solo do texto. 

3.7. Correção dos erros. 

3.8. Leitura a solo (leituras repetidas). 

3.9. Leitura num minuto do texto para avaliação da 

fluência na leitura (pós-intervenção). 

3.10. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

4. Preenchimento da ficha de avaliação da sessão. 

5. Momento de expressão livre. 

6. Reforço pelo desempenho e atribuição de um 

autocolante. 

7. Encerramento da sessão. 

Portfólio de leitura; 

Dossier de textos; 

Grelha de cotação; 

Gráfico da Leitura; 

Ficha de avaliação da sessão; 

Cronómetro; 

Câmara de vídeo e tripé; 

Lápis; 

Lápis de cor; 

Borracha; 

Autocolantes. 

L
ei

tu
ra

 A
ss

is
ti

d
a 

e 
V

S
M

 

S
es

sõ
es

 5
 –

 7
 

1. Acolhimento. 

2. Implementação do procedimento de VSM: 

2.1. Visionamento do vídeo. 

2.2. Discussão sobre o vídeo. 

2.3. Leitura com a gravação do texto do vídeo. 

2.4. Reforço pelo desempenho. 

3. Escolha de um texto do Dossier de textos. 

4. Implementação do procedimento de Leitura Assistida: 

4.1. Leitura num minuto do texto escolhido para 

avaliação da fluência na leitura (pré-intervenção). 

4.2. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

4.3. Leitura em coro do texto. 

7.1. Leitura em eco do texto. 

4.4. Conversa informal sobre o texto. 

4.5. Leitura a solo do texto. 

4.6. Correção dos erros. 

4.7. Leitura a solo (leituras repetidas). 

4.8. Leitura num minuto do texto para avaliação da 

fluência na leitura (pós-intervenção). 

4.9. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

5. Preenchimento da ficha de avaliação da sessão. 

6. Momento de expressão livre. 

7. Reforço pelo desempenho e atribuição de um 

autocolante. 

8. Entrega do DVD com o vídeo e incentivo ao seu 

visionamento diário (com os pais). 

9. Encerramento da sessão. 

Computador; 

DVD com vídeo; 

Grelha de registo de 

frequência de visionamento 

do vídeo. 

Portfólio de leitura; 

Dossier de Textos; 

Grelha de cotação; 

Gráfico da Leitura; 

Ficha de avaliação da sessão; 

Cronómetro; 

Câmara de vídeo e tripé; 

Lápis; 

Lápis de cor; 

Borracha; 

Autocolantes. 
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1. Acolhimento. 

2. Implementação do procedimento de VSM: 

2.1. Visionamento do vídeo. 

2.2. Discussão sobre o vídeo. 

2.3. Leitura a par com a gravação do texto do vídeo. 

2.4. Reforço pelo desempenho. 

3. Apresentação do texto "À sombra da chuva". 

4. Implementação do procedimento de Leitura Assistida: 

4.1. Leitura num minuto do texto (por aluno) para 

avaliação da fluência na leitura (pré-intervenção). 

4.2. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

4.3. Leitura em coro do texto. 

4.4. Leitura em eco do texto. 

4.5. Conversa informal sobre o texto. 

4.6. Leitura a par do texto onde cada aluno lê uma 

personagem. 

4.7. Correção dos erros. 

4.8. Nova leitura a par (leituras repetidas). 

4.9. Leitura num minuto do texto (por aluno) para 

avaliação da fluência na leitura (pós-intervenção). 

4.10. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

5. Preenchimento da ficha de avaliação da sessão. 

6. Momento de expressão livre. 

7. Reforço pelo desempenho e atribuição de um 

autocolante. 

8. Entrega do DVD com o vídeo e incentivo ao seu 

visionamento diário (com os pais) ao aluno participante. 

9. Entrega do Certificado de Participação com o Gráfico de 

Leitura e do texto lido ao aluno convidado. 

10. Encerramento da sessão. 

Texto: 

“À sombra da chuva” 

 

Computador; 

DVD com vídeo; 

Grelha de registo de 

frequência de visionamento 

do vídeo. 

Portfólio de leitura; 

Grelha de cotação; 

Gráfico da Leitura; 

Certificado de Participação 

do aluno convidado com 

Gráfico de Leitura; 

Ficha de avaliação da sessão; 

Cronómetro; 

Câmara de vídeo e tripé; 

Lápis; 

Lápis de cor; 

Borracha; 

Autocolantes. 
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1. Acolhimento. 

2. Escolha de um texto do Dossier de textos. 

3. Implementação do procedimento de Leitura Assistida: 

3.1. Leitura num minuto do texto escolhido para 

avaliação da fluência na leitura (pré-intervenção). 

3.2. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

3.3. Leitura em coro do texto. 

3.4. Leitura em eco do texto. 

10.1. Conversa informal sobre o texto. 

3.5. Leitura a solo do texto. 

3.6. Correção dos erros. 

3.7. Leitura a solo (leituras repetidas). 

3.8. Leitura num minuto do texto para avaliação da 

fluência na leitura (pós-intervenção). 

3.9. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

4. Preenchimento da ficha de avaliação da sessão. 

5. Momento de expressão livre. 

6. Reforço pelo desempenho e atribuição de um 

autocolante. 

7. Encerramento da sessão. 

Portfólio de leitura; 

Dossier de Textos; 

Grelhas de cotação; 

Gráfico da Leitura; 

Ficha de avaliação da sessão; 

Cronómetro; 

Câmara de vídeo e tripé; 

Lápis; 

Lápis de cor; 

Borracha; 

Autocolantes. 

Sessão Descrição das atividades Materiais de apoio 

(cont.) 
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(cont.) 
Ú

lt
im

a 
S

es
sã

o
 

S
es

sã
o

 1
2 

1. Acolhimento. 

2. Escolha de um texto do Dossier de textos. 

3. Implementação do procedimento de Leitura Assistida: 

3.1. Leitura num minuto do texto escolhido para 

avaliação da fluência na leitura. 

3.2. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

3.3. Leitura em eco do texto. 

3.4. Conversa informal sobre o texto. 

3.5. Leitura a solo do texto. 

3.6. Correção dos erros. 

3.7. Leitura a solo (leituras repetidas). 

3.8. Leitura num minuto do texto para avaliação da 

fluência na leitura (pós-intervenção). 

3.9. Registo no NPL e do NPCL no Gráfico da Leitura. 

4. Preenchimento da ficha de avaliação da sessão. 

5. Reforço pelo desempenho e atribuição de um 

autocolante. 

6. Realização da entrevista semiestruturada. 

7. Momento de expressão livre. 

8. Entrega do diploma e do crachá. 

9. Entrega do Portfólio de leitura e do DVD final. 

10. Agradecimento pela participação e reforço pelos 

progressos. 

11. Encerramento do programa. 

Portfólio de leitura; 

Dossier de Textos; 

Grelhas de cotação; 

Gráfico da Leitura; 

Ficha de avaliação da sessão; 

Guião da entrevista; 

Cronómetro; 

Câmara de vídeo e tripé; 

Gravador áudio; 

Lápis; 

Lápis de cor; 

Borracha; 

Diploma; 

Crachá; 

DVD final; 

Autocolantes. 

 

 

 

5.  Estratégias utilizadas no programa 

 

Estratégias do procedimento de Leitura Assistida 

 

No procedimento de Leitura Assistida foram utilizadas diversas estratégias de 

avaliação (i.e., leitura num minuto), treino (i.e., leitura em coro, em eco e a solo com 

feedback do desempenho) e monitorização do progresso da leitura. Estas estratégias são 

sugeridas por diversos autores estrangeiros (e.g., Rasinski, 2003), tendo-se revelado 

eficazes na promoção da fluência na leitura. De seguida, serão descritas as estratégias de 

leitura assistida utilizadas no programa "Leitores do Futuro". 

 

 

Sessão Descrição das atividades Materiais de apoio 
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Leitura num minuto. Consiste num procedimento de avaliação da leitura com 

base no currículo que permite medir a velocidade (número de palavras corretamente 

lidas por minuto, incluindo as autocorreções),  e a precisão da leitura (percentagem de 

palavras corretamente lidas). É pedido ao aluno para ler, em voz alta, um texto à sua 

escolha durante um minuto. Enquanto o aluno lê, o dinamizador controla o tempo com 

um cronómetro e acompanha a sua leitura através de uma grelha de cotação, onde vai 

assinalando as palavras incorretamente lidas, sem o interromper. Se o aluno não 

conseguir ler uma palavra, hesitando e fazendo uma pausa superior a 3 segundos, o 

dinamizador deverá lê-la para que o aluno continue a ler. Ao final de um minuto de 

leitura, o dinamizador interrompe o aluno e pede-lhe para contar o número de palavras 

lidas num minuto. 

De seguida, o dinamizador deverá dar um feedback sobre a qualidade da leitura, 

revelando as palavras incorretamente lidas para que o aluno possa determinar o número 

de palavras corretamente lidas num minuto (NPCL/min). Ao atribuir esse feedback, o 

dinamizador deverá criar a oportunidade de o aluno corrigir os seus próprios erros, 

reforçando o seu sucesso, ao invés de focar o fracasso. 

Durante as sessões, é medida apenas a velocidade de leitura, uma vez que não se 

espera que a noção de precisão (i.e., percentagem) tenha sido adquirida e compreendida 

por alunos do 2º ano. Não obstante, a abordagem à precisão da leitura é realizada no 

momento do feedback e a sua contabilização é feita pelo dinamizador, no final da sessão. 

 

Leitura em coro. Trata-se de uma estratégia de leitura assistida onde o aluno e o 

dinamizador (leitor mais experiente) leem fluentemente um texto em simultâneo. O 

dinamizador deverá adequar a velocidade da sua leitura de modo a que não seja 

demasiado rápida para o aluno a conseguir acompanhar, nem demasiado lenta de forma 

a criar uma dificuldade funcional em que o aluno sinta que é capaz de ser bem sucedido. 

Este tipo de leitura é eficaz no treino da leitura, na medida em que ao mesmo tempo que 

o aluno tenta ler o texto, ouve a leitura fluente de um leitor mais experiente. 
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Leitura em eco. Corresponde a uma estratégia de treino da leitura, na qual o 

dinamizador lê uma frase (ou um excerto de frase) de cada vez, com fluência e entoação 

adequadas, enquanto o aluno a segue com o dedo, e depois repete-a como um eco. Além 

do treino, esta estratégia também permite a modelagem da leitura por um leitor mais 

experiente. Durante a fase de leitura assistida I, a leitura em eco deve ser realizada com 

especial cuidado para que o aluno seja filmado a ler bem todas as frases, pelo menos uma 

vez, na medida em que as gravações nesta leitura recolhidas serão utilizadas para 

construir os vídeos editados para feedforward da leitura. 

Apesar desta exigência na primeira fase do programa, nas fases seguintes, é 

possível inverter papéis permitindo ao aluno conduzir a leitura do texto ou de uma parte 

do texto que já consiga ler com alguma fluência. Deste modo, o aluno poderá experienciar 

uma sensação de empowerment e responsabilidade ao modelar e conduzir a leitura de um 

leitor mais experiente. Contudo, se o aluno precisar de apoio, o dinamizador deverá 

obviamente fornecê-lo. A leitura em eco permite, assim, reduzir o nível de apoio 

fornecido, à medida que se vai transferindo a responsabilidade do dinamizador para o 

aluno.  

 

Leitura a solo com feedback (leituras repetidas). Consiste numa estratégia de 

treino da leitura, onde o aluno lê um texto inteiro em voz alta, enquanto o dinamizador 

acompanha a sua leitura através de uma grelha de cotação, onde vai assinalando as 

palavras incorretamente lidas, sem o interromper. No final da leitura, o dinamizador dá 

feedback ao aluno sobre a qualidade da sua leitura e dá-lhe a oportunidade de corrigir e 

treinar as palavras que lhe causaram maior dificuldade. O procedimento é repetido, 

dando ao aluno uma nova oportunidade de treinar e melhorar a sua leitura, no final 

recebe um novo feedback e pode mais uma vez treinar as palavras onde teve maior 

dificuldade. As leituras repetidas a solo com feedback têm como objetivo ajudar os alunos 

a melhorar a sua fluência na leitura (nas suas três componentes: precisão, velocidade e 

prosódia), através do treino, feedback e autocorreção. 
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Monitorização do progresso. Trata-se do autorregisto gráfico dos resultados 

obtidos ao nível da velocidade de leitura (NCLP/min) das leituras num minuto, para 

observação do progresso do aluno. Após a leitura num minuto e a contagem do 

NPCL/min, o aluno regista no seu Gráfico de Leitura esse dado podendo observar a forma 

como está a progredir, tanto nas leituras à primeira vista, como nas leituras após o treino. 

A automonitorização da leitura tem-se revelado eficaz informando o aluno sobre a forma 

como está a progredir face ao seu objetivo, assim como motivando-o, reforçando-o e 

estruturando o seu esforço para atingir esse objetivo. 

 

 

Estratégias do procedimento de Video Self-Modeling 

 

No procedimento de VSM foram utilizadas duas estratégias de automodelagem 

da leitura – o visionamento do vídeo editado para feedforward e a leitura com a gravação – 

as quais serão de seguida descritas. 

 

Visionamento do vídeo editado. Diz respeito ao visionamento do vídeo editado 

onde o aluno observa o seu "leitor do futuro" a ler fluente e expressivamente um texto, 

durante 1 a 2 minutos. Em cada sessão da fase de Leitura Assistida e VSM, é utilizado um 

vídeo diferente, o que possibilita ao aluno observar-se a ler 4 textos distintos. Os vídeos 

iniciam-se com um genérico personalizado com música e um fundo animado, onde se 

anuncia "Os Leitores do Futuro apresentam... o leitor do futuro... [nome]". Segue-se o 

filme editado para feedforward da leitura. No final, é revelado o número de palavras 

corretamente lidas pelo "leitor do futuro", enquanto se ouve um aplauso. Este 

visionamento pretende servir o objetivo de automodelagem na leitura que visa, não só a 

aprendizagem da leitura por observação de um bom modelo, como o incremento da 

motivação do aluno para atingir o seu objetivo pessoal, i.e., o seu "leitor do futuro". A 

utilização dos elementos ornamentais no vídeo (e.g., música, imagens, nome do aluno, 

aplausos, entre outros) têm como propósito aumentar a identificação do aluno com o 

vídeo de modo a facilitar a sua motivação para o mesmo. 
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Durante o visionamento, o dinamizador mantém-se calado, procurando não 

distrair o aluno. No final, promove uma discussão sobre o vídeo e reforça o desempenho 

do "leitor do futuro", assim como o facto de o treino permitir atingir mais facilmente o 

objetivo de leitura do aluno. 

 

Leitura com a gravação. Consiste num tipo de leitura em coro com a 

particularidade de que o leitor mais experiente é a imagem positiva do próprio aluno, ou 

seja, o seu "leitor do futuro". Assim, o aluno lê um texto que já conhece ao mesmo tempo 

da gravação do seu "leitor do futuro". Embora a gravação não adeque a velocidade de 

leitura à capacidade do aluno (como é sugerido na leitura em coro), o aluno é motivado 

pela sua imagem de sucesso a "competir" consigo mesmo, de modo a acompanhar (ou até 

mesmo a superar) o seu "leitor do futuro". Nesta leitura, o "presente" e o "futuro" 

encontram-se; e o "presente" supera-se para atingir o "futuro". 

 

 

6.  Procedimento de edição dos vídeos para feedforward da leitura 

 

O procedimento de edição dos vídeos envolve: (1) o planeamento do 

procedimento de VSM, (2) a filmagem da leitura, e (3) a edição do vídeo. 

 

Planeamento do procedimento de VSM. Antes de iniciar a gravação das leituras é 

necessário ter em atenção um conjunto de questões logísticas (Buggey, 2009; Collier-

Meek, Fallon, Johnson, Sanetti & Delcampo, 2012). Na escolha do horário e do espaço das 

sessões, deve considerar-se o nível de ruído e de luminosidade da sala, de modo a 

garantir uma boa qualidade de som e imagem dos vídeos. Previamente à gravação, é 

aconselhável verificar a acessibilidade e o funcionamento de todos os materiais (i.e., 

câmara de vídeo, tripé, software de edição de vídeos). Por exemplo, é necessário confirmar 

se a câmara de vídeo tem memória e bateria suficientes, se permite transferir facilmente 

os vídeos para o computador e se o formato dos vídeos é compatível com o software de 

edição de vídeos. O armazenamento dos materiais utilizados e das gravações produzidas 

deve ser cuidadosamente planeado, de modo a salvaguardar a privacidade dos alunos e 

garantir que os vídeos não são eliminados ou perdidos. 
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Filmagem da leitura. A utilização de vídeos para feedforward da leitura implica a 

captação de imagens onde os alunos se encontrem a ler fluentemente um texto, o que 

consiste num comportamento alvo que o aluno ainda não consegue desempenhar 

autonomamente. Embora as sessões sejam filmadas do princípio ao fim, estas imagens 

são captadas apenas na leitura em eco, onde o aluno repete cada frase do texto fluente e 

expressivamente, após ouvir a leitura do dinamizador. Assim, durante a fase de Leitura 

Assistida I, a leitura em eco não visa apenas o treino da leitura, mas também se destina a 

captar as imagens do comportamento alvo que serão utilizadas na edição dos vídeos para 

feedforward. Para o efeito, é necessário garantir que cada frase do texto é lida 

corretamente, pelo menos uma vez. É ainda importante controlar algumas variáveis que 

podem afetar a qualidade dos vídeos, como os ruídos intrusivos, variação da 

luminosidade ou movimento excessivo do aluno ou de outros elementos do plano 

captado. 

 

Edição do vídeo. Tendo gravado as imagens positivas necessárias na leitura em 

eco, estas devem ser editadas de modo a mostrar uma leitura fluente, sem erros e sem a 

intervenção do dinamizador. Para o efeito, é necessário utilizar um software de edição de 

vídeos, de entre vários disponíveis para Windows ou Macintosh. No âmbito do programa 

"Leitores do Futuro" foi utilizado o software CiberLink Power Director, v.10. 

Independentemente do programa de edição utilizado, o procedimento é semelhante, 

envolvendo geralmente quatro passos (Collier-Meek et al., 2012): 

(1) Importar o vídeo da câmara para o software. Implica exportar a gravação da 

câmara e guardá-la no computador para que possa ser editada. A maior parte dos 

softwares de edição de vídeo contém a opção de importar o ficheiro vídeo diretamente 

para o seu workspace, a partir do qual o utilizador pode editá-lo. 

(2) Selecionar excertos do vídeo. Estando a gravação completa da sessão no seu 

workspace, o utilizador precisa de selecionar apenas as partes onde o aluno se encontra a 

ler fluentemente. Para o efeito, deve começar por eliminar todas as interações que não 

sejam a leitura em eco. De seguida, deve eliminar todos os excertos onde o aluno se 

engane ou que envolvam a intervenção do dinamizador, ficando apenas com os excertos 

onde o aluno está a ler corretamente cada uma das frases do texto. 
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(3) Montar os excertos na sequência desejada. Depois de ter apenas os excertos da 

leitura fluente no workspace, o utilizador deve dispô-los segundo a sequência desejada. 

Deve ainda ter cuidado para que a transição entre os vários excertos se note o menos 

possível. 

(4) Exportar o vídeo. Após a montagem do vídeo na sequência pretendida, é 

possível produzi-lo de modo a tornar possível a sua exportação do software como um 

ficheiro de vídeo digital que pode ser visionado diretamente no computador e/ou 

gravado num DVD. 

  

 

7.  Materiais de apoio ao programa 

 

Portfólio de leitura. Trata-se de um portfólio individual de trabalho, onde os 

alunos arquivam os textos lidos ao longo do programa, assim como as fichas de avaliação 

das sessões. Na capa encontra-se colada uma etiqueta com o logótipo do programa e com 

a inscrição personalizada "Portfólio de leitura do(a) ...[nome]". Abrindo o portfólio, 

encontra-se uma mica com o Gráfico da Leitura do aluno, ao qual se segue um conjunto 

de 12 separadores referentes a cada uma das sessões. No final de cada sessão, arquiva-se 

o texto lido e a ficha de avaliação da sessão, no separador correspondente.  Este 

documento de trabalho é entregue aos alunos, no final do programa. 

 

Gráfico da Leitura. Consiste num gráfico de automonitorização da fluência na 

leitura que é preenchido pelo próprio aluno em dois momentos da sessão: após a leitura 

num minuto pré-intervenção (1ª leitura) e após a leitura num minuto pós-intervenção (2ª 

leitura). Em cada um destes momentos, o aluno regista no gráfico o número de palavras 

lidas num minuto (NPL/min) e o número de palavras corretamente lidas num minuto 

(NPCL/min). Para o cálculo do NPL/min, o aluno conta o número de palavras que leu e, 

para o cálculo do NPCL/min, o dinamizador atribui um feedback sobre o desempenho do 

aluno referindo as palavras que leu incorretamente. O objetivo deste gráfico é permitir ao 

aluno uma observação do seu progresso na leitura. 
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Dossier de Textos. Neste dossier encontram-se os materiais de apoio à leitura, 

nomeadamente, os 25 textos selecionados para o programa (ver Tabela C) e as respetivas 

grelhas de cotação. Os textos foram retirados de 5 manuais de Língua Portuguesa do 2º 

ano, mantendo o conteúdo e a formatação semelhante aos originais, tanto quanto 

possível. Estes textos foram avaliados pelos professores como tendo, pelo menos, uma 

"dificuldade moderada". Uma vez que os textos são escolhidos pelos alunos em cada 

sessão, a variação da sua dificuldade ao longo do programa é aleatória. Para a escolha 

dos textos os alunos dizem três vezes "stop", enquanto o dinamizador folheia os textos do 

dossier. Em cada "stop", é retirado o texto que fica em cima. Dos três textos selecionados 

aleatoriamente, o aluno escolhe aquele que quer ler. 

 

Tabela C. 

Lista de textos utilizados no programa "Leitores do Futuro". 

Título Autor 

A adivinha do rei Alice Vieira 

A festa de anos Luísa Ducla Soares 

A galinha medrosa António Mota 

A nossa velha casa António Torrado 

À sombra da chuva António Torrado / Mª Alberta Menéres 

Animais de estimação Álvaro Magalhães 

Bombeiro José Jorge Letria 

Como se faz cor de laranja António Torrado 

Era uma árvore… António Torrado 

Era uma vez um rei António Mota 

Era uma vez uma velhota António Torrado 

Malditas bruxas António Torrado 

O Brincador Álvaro Magalhães 

O cão desdentado Ana Saldanha 

O circo da lua André Gago 

O dragão Samuel José Fanha 

O Limpa-palavras Álvaro Magalhães 

O prédio harmonioso António Torrado 

O que conta é a esperteza Álvaro Magalhães 

O Rato do Campo e o Rato da Cidade Alice Vieira 

Olímpia, a girafa José Eduardo Agualusa 

Onde vamos passar férias António Torrado 

Uma aventura do capitão Mergulhão António Torrado 

Uma história com palavras José Fanha 

Vem aí o Zé das Moscas António Torrado 
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As grelhas de cotação são instrumentos de apoio à avaliação da fluência na leitura 

por parte do dinamizador. A sua construção teve por modelo as grelhas de cotação 

utilizadas em estudos recentes sobre a avaliação informal da leitura oral (e.g., Tristão, 

2009), integrando apenas o número de palavras corretamente lidas e um espaço para o 

cálculo posterior da velocidade e da precisão de leitura. As grelhas de cotação são 

retiradas do Dossier de Textos após a escolha do texto por parte do aluno. 

 

Fichas de avaliação da sessão. Corresponde a uma ficha de autoavaliação, na 

qual o aluno avalia a sua satisfação com o texto, a dificuldade do mesmo e a sua 

satisfação com o seu próprio trabalho, numa escala de 3 pontos. Estas fichas são 

guardadas no Portfólio da leitura que fica ao cuidado do aluno, no final do programa. 

 

DVD com vídeo. No final das sessões da fase de Leitura Assistida e VSM, é entregue 

ao aluno um DVD com o vídeo visionado no início da sessão, com o objetivo de 

promover o seu visionamento com a família ou outros significativos. Neste vídeo de 

duração inferior a 2 minutos, o aluno vê o seu "leitor do futuro" a ler fluentemente um 

texto lido na fase anterior de Leitura Assistida. No DVD final que é entregue na última 

sessão do programa, encontram-se todos os vídeos de VSM, e as gravações da melhor 

leitura num minuto e da melhor leitura a par realizada na sessão 8. 

 

Grelha de registo da frequência de visionamento do vídeo. Juntamente com os 

DVDs entregues na fase de Leitura Assistida e VSM, é enviada para casa uma grelha 

destinada ao registo da frequência do visionamento dos vídeos para ser preenchida pelos 

alunos com o apoio dos pais. Nesta grelha, o aluno deve registar, para cada 

visionamento, quando viu o vídeo, com quem o viu e se gostaram de o ver. 

 

Convite de participação. Corresponde a um cartão construído previamente à 

sessão 8 que se destina a convidar um amigo do aluno para participar nessa sessão. No 

convite, é indicada a data e a hora da sessão, bem como o seu objetivo (i.e., "treinar a 

leitura para ler cada vez melhor"). 
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Certificado de participação com gráfico de leitura. Consiste num certificado de 

participação destinado aos alunos convidados que participam na sessão 8, atribuído 

como forma de recompensa e agradecimento. Nesse mesmo certificado, encontra-se o 

gráfico de leitura, onde os alunos convidados registam o NPL/min e o NPCL/min na 

leitura num minuto pré e pós-intervenção. 

 

Diploma. Trata-se de um diploma de mérito pela evolução na leitura registada ao 

longo do programa "Leitores do Futuro" que é atribuído ao aluno na última sessão. 

Apresenta, simultaneamente, como objetivo agradecer a sua participação no programa, 

bem como reforçar pelo seu progresso. 

 

Crachá. Consiste num crachá personalizado no qual se declara que o aluno 

conseguiu alcançar o seu "leitor do futuro". Pretende-se com ele reforçar e premiar o 

aluno por se ter esforçado e conseguido atingir os seus objetivos na leitura.  
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Contactos: 

Telemóvel: 96 336 02 12             Correio eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com 

Lisboa, 24 de janeiro de 2012 

 

À Direção do Colégio XXXX,  

Eu, Ana Lúcia Correia Agostinho, estudante 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 a autorização do 

Colégio para realizar um estudo sobre a Leitura, no âmbito da minha Dissertação de 

Mestrado, orientada pela Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves. Este estudo foi 

submetido à Comissão Especializada de Deontologia do Conselho Científico da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

O estudo necessita da colaboração dos professores do 2º ano, bem como da 

participação dos alunos de uma turma do 2º ano, mediante a autorização dos seus 

Encarregados de Educação. 

Cada aluno será observado individualmente, por um período de cerca de 15 

minutos, em dois momentos (fevereiro e junho). A observação será realizada por mim 

própria e permitirá descrever a leitura, observar a sua evolução (individualmente e em 

turma) e identificar eventuais dificuldades. 

Para posterior análise, a leitura será gravada em formato áudio. Os dados obtidos 

serão utilizados respeitando todas as normas de privacidade e sigilo (em caso algum será 

usado ou divulgado o nome do aluno). A avaliação será disponibilizada ao professor, ao 

próprio aluno e aos pais que assim o solicitem; realizar-se-á no Colégio, sem prejuízo para 

a aprendizagem do aluno. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento e fornecimento de 

informação sobre o estudo em curso. 

Grata pela atenção dispensada, 

 

(Ana Lúcia Correia Agostinho) 

________________________________________________ 
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Lisboa, 1 de fevereiro de 2012 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação, 

Eu, Ana Lúcia Correia Agostinho, estudante 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 a sua autorização para que o seu 

educando participe num estudo sobre a Leitura, no âmbito da minha Dissertação de Mestrado, 

orientada pela Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves. Este estudo foi submetido à 

Comissão Especializada de Deontologia do Conselho Científico Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa. 

O estudo implica a observação individual do seu educando, por um período de cerca 

de 15 minutos, em dois momentos (fevereiro e junho). A observação será realizada por mim 

própria e permitirá descrever a leitura, observar a sua evolução (individualmente e em turma) 

e identificar eventuais dificuldades. 

Para posterior análise, a leitura será gravada em formato áudio. Os dados obtidos serão 

utilizados respeitando todas as normas de privacidade e sigilo (em caso algum será utilizado 

ou divulgado o nome do seu educando). A avaliação será disponibilizada ao professor, ao 

próprio aluno e aos pais que assim o solicitem. Esta avaliação realizar-se-á no Colégio, sem 

prejuízo para a aprendizagem do aluno. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento e fornecimento de informação 

sobre o estudo em curso. 

Grata pela atenção dispensada, 

________________________________________________ 

(Ana Lúcia Correia Agostinho) 
 

Contactos: 

Telemóvel: 96 336 02 12 

Correio eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, _______________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a) _________________________________________, autorizo a participação do meu 

educando num estudo sobre a leitura. 

 Pretendo que me sejam disponibilizados os resultados da avaliação do meu educando.  
 

Lisboa, ____ de ________________ de 2012  

________________________________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação) 
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2.2.1.  Pedido à Direção da Escola 
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Contactos: 

Telemóvel: 96 336 02 12             Correio eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com 

Lisboa, 15 de março de 2012 

 

À Direção do Colégio XXXX,  

Eu, Ana Lúcia Correia Agostinho, estudante finalista do Mestrado Integrado em 

Psicologia da Educação e da Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, venho por este meio solicitar a autorização do Colégio para realizar um estudo 

sobre a promoção da leitura, no âmbito da minha Dissertação de Mestrado, orientada pela 

Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves. Este estudo foi submetido à Comissão 

Especializada de Deontologia do Conselho Científico da FP-UL. 

Este estudo tem como objetivo testar a eficácia de um programa de promoção e 

estimulação da fluência na leitura oral em alunos do 2º ano, através da avaliação do efeito 

da combinação do procedimento de leitura assistida e automodelagem na leitura. Deste 

modo, com a implementação deste programa, espera-se que os alunos beneficiem de um 

aumento na fluência na leitura e, consequentemente melhorem a sua literacia e a sua 

motivação para a leitura. 

O estudo necessita da participação de três alunos do 2º ano A que possam beneficiar 

desta intervenção, mediante a autorização dos seus Encarregados de Educação. A seleção 

dos alunos será efetuada com base nos resultados da avaliação da leitura (efetuada na fase 

inicial deste estudo) e nos dados qualitativos disponibilizados pela Professora. 

O programa terá a duração de aproximadamente 8 semanas, com duas sessões 

semanais, estando o seu início previsto para a primeira semana de aulas do 3º Período. As 

sessões serão individuais e realizar-se-ão no Colégio, num horário a definir com a 

Professora e com os Pais, a fim de que não represente qualquer prejuízo para a 

aprendizagem dos alunos. 

Para posterior análise e visionamento com os alunos, as sessões serão gravadas em 

formato vídeo. De forma a salvaguardar a identidade dos alunos, somente serão registadas 

as imagens dos seus troncos e braços. Os dados obtidos serão utilizados respeitando todas 

as normas de privacidade e sigilo. Os resultados individuais serão apenas disponibilizados à 

Professora, ao próprio Aluno e aos Pais que o desejarem. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento e fornecimento de 

informação adicional sobre o estudo em curso. 

Grata pela atenção dispensada, 

(Ana Lúcia Correia Agostinho) 

________________________________________________ 
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Lazarim, 19 de março de 2012 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação, 

Eu, Ana Lúcia Correia Agostinho, estudante finalista do Mestrado Integrado em Psicologia da 

Educação e da Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, venho por este 

meio solicitar a sua autorização para que o seu educando participe num estudo sobre a promoção da 

leitura, no âmbito da minha Dissertação de Mestrado, orientada pela Professora Doutora Maria Dulce 

Gonçalves. Este estudo foi submetido à Comissão Especializada de Deontologia do Conselho 

Científico da FP-UL. 

Na sequência da fase inicial deste estudo, onde foi realizada a avaliação da leitura dos alunos 

do 2º ano A, a segunda fase do mesmo estudo tem como objetivo apoiar os alunos a progredir na sua 

fluência na leitura. Deste modo, tendo em conta os resultados obtidos na fase da avaliação, foram 

selecionados três alunos que não têm dificuldades na leitura, mas que se considera que podem 

beneficiar da participação num programa que visa promover e estimular a sua evolução na leitura. 

O programa decorrerá ao longo de aproximadamente 8 semanas, com 2 sessões semanais de 

30-45 minutos, estando o seu início previsto para a primeira semana de aulas do 3º Período. As sessões 

serão individuais e realizar-se-ão no Colégio, num horário a definir com a Professora e com os Pais, a 

fim de que não represente qualquer prejuízo para a aprendizagem do seu educando. 

Para posterior análise e visionamento com o aluno, as sessões serão gravadas em formato 

vídeo. De forma a salvaguardar a identidade do seu educando, somente serão registadas imagens do 

seu tronco e braços. Os dados obtidos serão utilizados respeitando todas as normas de privacidade e 

sigilo (em caso algum será utilizado ou divulgado o nome do seu educando). Os resultados individuais 

serão apenas disponibilizados à Professora, ao próprio Aluno e aos Pais que o desejarem. 

Apresento-me disponível para qualquer esclarecimento e fornecimento de informação 

adicional sobre o estudo em curso. 

Grata pela atenção dispensada, 

________________________________________________ 

(Ana Lúcia Correia Agostinho) 

 

Contactos: Telemóvel: 96 336 02 12      Correio eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, _______________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 

_________________________________________, autorizo a participação do meu educando num 

programa de promoção e estimulação da leitura, a desenvolver no Colégio, nas condições que me 

foram descritas. 
 

Lisboa, ____ de ________________ de 2012 

________________________________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação) 
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ANEXO 3.1. Instrumentos utilizados na avaliação da fluência na leitura oral 

  

  

3.1.1.  Lista dos textos utilizados nas várias fases do estudo 

3.1.2.  Exemplo dos textos utilizados em cada fase do estudo 

3.1.3.  Exemplo das grelhas de cotação utilizadas em cada fase do estudo 

3.1.4.  Auxiliar de cotação 

3.1.5.  Instrumento de apoio à avaliação realizada pela professora  

(generalização) 

 

 

 

 



 

 

Lista dos textos utilizados nas várias fases do estudo 
 

 

Fase Título Autor Fonte 
Número de 

palavras 

Índice de 

Flesch-Szigrist 

Média da avaliação 

da lisibilidade 

pelos professores 

Avaliação 

Screening 

A árvore dos rebuçados 
Rosário Alçada 

Araújo 
O Mundo da Carochinha 117 61,32 2,60 

Vou dormir... Mª Alberta Menéres Os Tagarelas 105 91,57 2,80 

Baseline 

Sessão 

1 

A velha enrugada e o gato dourado Sofia Pereira O Mundo da Carochinha 97 79,42 2,67 

O Carnaval dos animais 
Rosário Alçada 

Araújo 
O Mundo da Carochinha 164 82,68 2,40 

Sessão 

2 

Amêndoas de Páscoa António Mota O Mundo da Carochinha 151 77,15 2,67 

O jantar da bruxa Rabucha Luísa Ducla Soares Os Tagarelas 141 85,14 2,67 

Sessão 

3 

Ana e a tartaruga Maria Rosa Colaço O Mundo da Carochinha 154 97,32 2,40 

Dom Quixote e os moinhos de vento Alice Vieira O Mundo da Carochinha 119 81,82 2,67 

Sessão 

4 

Maria Primavera e Espanta-pardais Maria Rosa Colaço O Mundo da Carochinha 126 85,94 2,67 

Os sapatos estragados Alice Vieira A Grande Aventura 194 87,56 3,00 

A

A
n

e
x
o
 3

.1
.1

  



 

 

 

Intervenção 

– 

Programa 

Leitores do 

Futuro 

A nossa velha casa António Torrado O Mundo da Carochinha 144 75,20 4,00 

Olímpia, a girafa * 
José Eduardo 

Agualusa 
O Mundo da Carochinha 156 82,75 3,67 

À sombra da chuva 
António Torrado / 

Mª Alberta Menéres 
O Mundo da Carochinha 159 88,51 3,33 

A galinha medrosa António Mota O Mundo da Carochinha 152 73,09 3,00 

O dragão Samuel José Fanha O Mundo da Carochinha 169 76,00 3,33 

O circo da lua André Gago O Mundo da Carochinha 119 77,50 3,67 

Uma história com palavras José Fanha O Mundo da Carochinha 190 67,79 4,33 

O Rato do Campo e o Rato da 

Cidade ** 
Alice Vieira O Mundo da Carochinha 187 88,35 3,67 

O Brincador ** Álvaro Magalhães Projeto Desafios 131 90,15 4,33 

Bombeiro José Jorge Letria Projeto Desafios 117 80,43 4,00 

O prédio harmonioso António Torrado Projeto Desafios 195 90,47 
3,00 

Malditas bruxas António Torrado A Grande Aventura 180 75,14 3,67 

Animais de estimação Álvaro Magalhães A Grande Aventura 178 88,31 3,33 

 

A
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o
 3
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Intervenção 

– 

Programa 

Leitores do 

Futuro 

A festa de anos Luísa Ducla Soares A Grande Aventura 146 83,15 4,00 

Uma aventura do capitão Mergulhão António Torrado A Grande Aventura 174 66,83 3,00 

O que conta é a esperteza Álvaro Magalhães A Grande Aventura 238 87,08 3,33 

A adivinha do rei Alice Vieira A Grande Aventura 184 88,60 3,33 

Era uma vez uma velhota * António Torrado A Grande Aventura 158 92,95 3,33 

Era uma árvore… António Torrado A Grande Aventura 175 76,71 3,67 

Era uma vez um rei António Mota Segredos das Letras 2 169 74,78 3,33 

Onde vamos passar férias António Torrado Segredos das Letras 2 124 83,82 3,33 

Vem aí o Zé das Moscas António Torrado Segredos das Letras 2 145 82,48 3,67 

O Limpa-palavras Álvaro Magalhães Segredos das Letras 2 109 73,81 4,33 

Como se faz cor de laranja António Torrado Segredos das Letras 2 157 82,41 3,33 

O cão desdentado Ana Saldanha Segredos das Letras 2 140 97,01 3,00 
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Avaliação Final 

Bicho carpinteiro Álvaro Magalhães O Mundo da Carochinha 121 82,78 2,80 

Gira Gira vai à escola Mário Castrim Os Tagarelas 142 82,87 2,60 

Generalização 

Olímpia, a girafa 
José Eduardo 

Agualusa 
O Mundo da Carochinha 156 82,75 3,67 

Era uma vez uma velhota António Torrado A Grande Aventura 158 92,95 3,33 

Follow-up 

O Rato do Campo e o Rato da 

Cidade 
Alice Vieira O Mundo da Carochinha 187 88,35 3,67 

O Brincador Álvaro Magalhães Projeto Desafios 131 90,15 4,33 

 

* Textos que não foram escolhidos pelos alunos no programa e que foram utilizados para a avaliação da fluência na leitura, na fase de Generalização. 

** Textos que não foram escolhidos pelos alunos no programa e que foram utilizados para a avaliação da fluência na leitura, na fase de Follow-up. 
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Anexo 3.1.2 

 

 

A árvore dos rebuçados 

Sebastião espreitava pela janela 
sem pestanejar e olhava para o jardim. 
Uma rabanada de vento levantava as folhas caídas, 
sacudindo-as à volta da árvore misteriosa. 

A dança parecia tornar-se mais veloz e o número 

de folhas crescia a cada momento, como se uma vassoura invisível estivesse 
ali a enxotá-las para o ar. Durante uns segundos, Sebastião até deixou 
de ver a árvore, assistindo apenas ao baloiçar compassado das folhas. 

Quando o vento parou, quando as folhas pousaram e tudo parecia 
ter acalmado, uma surpresa ainda maior aconteceu. Dos ramos da árvore 
saíam rebuçados em embrulhos coloridos. Rebuçados! Ali mesmo, ao pé 
do seu quarto, Sebastião tinha uma árvore com rebuçados só para si. 
 
 
 

Rosário Alçada Araújo, A árvore dos rebuçados, 1
a
 edição, 

Edições Gailivro, 2010 (excerto; com supressões) 
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A velha enrugada e o gato dourado 

  

 

 

À beira de um rio, 

Ao fundo da estrada, 

Surgia, singela, 

Uma azenha encantada. 

Lá morava uma velha, 

Muito velha e enrugada, 

Que uns diziam ser bruxa 

E outros diziam ser fada. 

A velhinha senhora 

Vivia só no seu lar, 

Como única companhia 

Tinha um gato para abraçar. 

Não era branco nem preto 

Nem castanho ou maltês, 

Era tão simplesmente 

Um belo gato siamês. 

Porque era da cor do ouro 

E andavam sempre lado a lado, 

Quando os viam passar diziam: 

– Ali vai a velha e o seu gato dourado. 

 
Sofia Pereira, Guidinha e a azenha encantada, 

1.ª edição, Edições Nova Gaia, 2007 (excerto) 
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Onde vamos passar férias 

 

O macaco, o beija-flor e o grilo eram amigos, muito 

amigos, mas nem sempre se entendiam. Acontece... 

Uma vez decidiram passar férias juntos. 

– Vamos escolher o sítio mais lindo do mundo – 

concordaram os três. 

– Tenho uma ideia – disse o macaco. Vamos para um 

armazém de bananas. 

Os outros não eram da mesma opinião. 

– A minha ideia é melhor – disse o beija-flor. Vamos 

para um jardim cheio de flores, carregadinhas de néctar, 

para nós sorvermos. 

– A minha ideia é a melhor de todas – disse o grilo – 

apreciem! – e o grilo apontava para uma toca de madeira 

podre, no meio do monturo. 

E ainda não foi daquela vez que o macaco, o beija-flor e o grilo passaram 

férias juntos. 

Mas continuaram amigos. 

 

 

António Torrado, Fábulas Fabulosas, Civilização Editora, 2004 (Adapt.) 
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Finalmente o governo reconheceu que a Gira Gira tinha direito de 

andar na escola como qualquer criança. 

Para lá se dirigiu. Mas a realidade era bem triste; ela não podia entrar 
porque a porta era muito baixa. 

Apareceram muitos projetos de muitos arquitetos. Em todos, a 

porta era muito alta mas o teto era muito baixo. 

Para estar na sala, Gira Gira tinha que ficar de joelhos, porque não 

podia cortar o pescoço. Ao fim de uma hora, as pernas já lhe doíam. 

Então veio outro grande arquiteto que, para resolver o assunto, fez 

um buraco no teto, por onde Gira Gira podia enfiar a cabeça. 

Ora, com a cabeça de fora, Gira Gira não via o que se passava na 
aula. Só via o que se passava no telhado, onde muitos pardais tinham 

feito o ninho. 

Mário Castrim, Gira Gira vai à Escola, Campo das Letras, 2007 (3.
a
 edição) 

Gira Gira vai à escola 
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Era uma vez uma velhota… 
 

Era uma vez uma velhota, que morava numa casinha à beira da serra. 

Um dia a velhota foi ver os netos. No caminho encontrou um lobo. 

– Onde vais, velha? 

– Vou ver os meus netinhos. 

– Não vais, não, que eu como-te. 

A velha pediu ao lobo que a não comesse ainda, porque estava muito magrinha. 

E dizia: 

– Os meus netos tratam-me sempre muito bem, eu engordo e, depois, à volta, 

tu comes-me. 

Então, o lobo deixou-a ir. 

Quando lhe apeteceu voltar para casa, os netos não queriam deixá-la ir por causa 

dos lobos. Mas ela, que era uma velha corajosa, teimou que ia, mas dentro de uma 

cabaça grande, para se proteger. 

Um dos lobos, quando viu a cabaça, perguntou-lhe: 

– Ó cabaça, viste por aí uma velha? 

A velha, dentro da cabaça, disfarçou a voz e cantou assim: 

– Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. Corre, corre cabacinha, 

corre, corre, cabação. 

 

António Torrado, Ler, Ouvir e Contar, Campo das Letras, 4.ª edição, 

2006 (Excerto com supressões). 
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O Brincador 

 

Quando for grande, não quero ser médico, 

engenheiro ou professor. Não quero trabalhar 

de manhã à noite, seja no que for. Quero brincar 

de manhã à noite, seja com o que for. Quando for grande, 

quero ser brincador. 

Ficam, portanto, a saber: não vou para a escola aprender 

a ser um médico, um engenheiro ou professor. Tenho mais 

o que pensar e muito mais o que fazer. 

Tenho tanto que brincar, como  

brinca um brincador, muito 

mais o que sonhar, como 

sonha um sonhador, 

e também que imaginar, 

como imagina um 

imaginador... 

A minha mãe diz que 

não pode ser, que não 

é profissão de gente 

crescida. E depois 

acrescenta, a suspirar: 

«é assim a vida». 

A vida é assim? 

Não para mim. Quando for 

grande, quero ser brincador. 

 

 

ÁLVARO MAGALHÃES, O Brincador, 

Edições Asa (texto com supressões) 
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Grelha de Cotação – Avaliação Screening 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 

NPCL NP  NE AC 

 4 A árvore dos rebuçados   

 4 Sebastião espreitava pela janela   

 7 sem pestanejar e olhava para o jardim.   

 8 Uma rabanada de vento levantava as folhas caídas,   

 6 sacudindo-as à volta da árvore misteriosa.   

 11 A dança parecia tornar-se mais veloz e o número de folhas   

 9 crescia a cada momento, como se uma vassoura invisível   

 7 estivesse ali a enxotá-las para o ar.   

 10 Durante uns segundos, Sebastião até deixou de ver a árvore,   

 7 assistindo apenas ao baloiçar compassado das folhas.   

 8 Quando o vento parou, quando as folhas pousaram   

 10 e tudo parecia ter acalmado, uma surpresa ainda maior aconteceu.   

 9 Dos ramos da árvore saíam rebuçados em embrulhos coloridos.   

 8 Rebuçados! Ali mesmo, ao pé do seu quarto,   

 9 Sebastião tinha uma árvore com rebuçados só para si.   

NP 117 Rosário Alçada Araújo   

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______   

 

Sumário: 
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Grelha de Cotação – Baseline 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 

NPCL NP  NE AC 

 7 A velha enrugada e o gato dourado   

 5 À beira de um rio,   

 4 Ao fundo da estrada,   

 2 Surgia, singela,   

 3 Uma azenha encantada.   

 4 Lá morava uma velha,   

 4 Muito velha e enrugada,   

 5 Que uns diziam ser bruxa   

 5 E outros diziam ser fada.   

 3 A velhinha senhora   

 5 Vivia só no seu lar,   

 3 Como única companhia   

 5 Tinha um gato para abraçar.   

 5 Não era branco nem preto   

 4 Nem castanho ou maltês,   

 3 Era tão simplesmente   

 4 Um belo gato siamês.   

 6 Porque era da cor do ouro   

 6 E andavam sempre lado a lado,   

 5 Quando os viam passar diziam:   

 9 – Ali vai a velha e o seu gato dourado.   

NP 97 Sofia Pereira   

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______   

 

Sumário: 

 

 

 

 

 

TL (min) NPCL %PCL PCL/min. 
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Grelha de Cotação – Intervenção 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 

NPCL NP  NE AC 

 4 Onde vamos passar férias   

 11 O macaco, o beija-flor e o grilo eram amigos, muito amigos,   

 6 mas nem sempre se entendiam. Acontece...   

 6 Uma vez decidiram passar férias juntos.   

 11 – Vamos escolher o sítio mais lindo do mundo – concordaram os três.   

 6 – Tenho uma ideia – disse o macaco.   

 6 Vamos para um armazém de bananas.   

 7 Os outros não eram da mesma opinião.   

 8 – A minha ideia é melhor – disse o beija-flor.   

 10 Vamos para um jardim cheio de flores, carregadinhas de néctar,   

 3 para nós sorvermos.   

 12 – A minha ideia é a melhor de todas – disse o grilo – apreciem!   

 10 – e o grilo apontava para uma toca de madeira podre,   

 4 no meio do monturo.   

 9 E ainda não foi daquela vez que o macaco,   

 8 o beija-flor e o grilo passaram férias juntos.   

 3 Mas continuaram amigos.   

NP 124 António Torrado   

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______   

 

Sumário: 
TL (min) NPCL %PCL PCL/min. 
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Grelha de Cotação – Avaliação Final 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 

NPCL NP  NE AC 

 5 Gira Gira vai à escola   

 4 Finalmente o governo reconheceu   

 13 que a Gira Gira tinha direito de andar na escola como qualquer criança.   

 10 Para lá se dirigiu. Mas a realidade era bem triste;   

 10 ela não podia entrar porque a porta era muito baixa.   

 6 Apareceram muitos projetos de muitos arquitetos.   

 13 Em todos, a porta era muito alta mas o teto era muito baixo.   

 11 Para estar na sala, Gira Gira tinha que ficar de joelhos,   

 6 porque não podia cortar o pescoço.   

 10 Ao fim de uma hora, as pernas já lhe doíam.   

 10 Então veio outro grande arquiteto que, para resolver o assunto,   

 13 fez um buraco no teto, por onde Gira Gira podia enfiar a cabeça.   

 6 Ora, com a cabeça de fora,   

 10 Gira Gira não via o que se passava na aula.   

 8 Só via o que se passava no telhado,   

 7 onde muitos pardais tinham feito o ninho.   

NP 142 Mário Castrim   

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______   

 

Sumário: 
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Grelha de Cotação – Generalização 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 
 

NPCL NP  

 5 Era uma vez uma velhota... 

 13 Era uma vez uma velhota, que morava numa casinha à beira da serra. 

 13 Um dia a velhota foi ver os netos. No caminho encontrou um lobo. 

 3 – Onde vais, velha? 

 5 – Vou ver os meus netinhos. 

 6 – Não vais, não, que eu como-te. 

 14 A velha pediu ao lobo que a não comesse ainda, porque estava muito magrinha. 

 2 E dizia: 

 7 – Os meus netos tratam-me sempre muito bem, 

 8 eu engordo e, depois, à volta, tu comes-me. 

 5 Então, o lobo deixou-a ir. 

 6 Quando lhe apeteceu voltar para casa, 

 10 os netos não queriam deixá-la ir por causa dos lobos. 

 7 Mas ela, que era uma velha corajosa, 

 12 teimou que ia, mas dentro de uma cabaça grande, para se proteger. 

 8 Um dos lobos, quando viu a cabaça, perguntou-lhe: 

 7 – Ó cabaça, viste por aí uma velha? 

 11 A velha, dentro da cabaça, disfarçou a voz e cantou assim: 

 10 – Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. 

 6 Corre, corre cabacinha, corre, corre, cabação. 

NTP 158 António Torrado 

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______ 

 
 

Sumário: 
 
 

 

TL (min) NPCL %PCL NPCL/min. 

    

 

Legenda: 

NPCL: número de palavras corretamente lidas (pelo menos uma vez) 

NTP: número total de palavras do texto 
TL: tempo de leitura 
% PCL: percentagem de palavras corretamente lidas (precisão da leitura) 
NPCL/min: número de palavras corretamente lidas por minuto (velocidade de leitura) 
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Grelha de Cotação – Follow-up 

 

ALUNO: _____________________________________  Turma: _________    DATA: _____ / _____ / _____ 

 

NPCL NP  NE AC 

 2 O Brincador   

 10 Quando for grande, não quero ser médico, engenheiro ou professor.   

 11 Não quero trabalhar de manhã à noite, seja no que for.   

 11 Quero brincar de manhã à noite, seja com o que for.   

 6 Quando for grande, quero ser brincador.   

 14 Ficam, portanto, a saber: não vou para a escola aprender a ser um médico,   

 4 um engenheiro ou professor.   

 11 Tenho mais o que pensar e muito mais o que fazer.   

 8 Tenho tanto que brincar, como brinca um brincador,   

 9 muito mais o que sonhar, como sonha um sonhador,   

 8 e também que imaginar, como imagina um imaginador…   

 15 A minha mãe diz que não pode ser, que não é profissão de gente crescida.   

 9 E depois acrescenta, a suspirar: “é assim a vida”.   

 13 A vida é assim? Não para mim. Quando for grande, quero ser brincador.   

NTP 131 Álvaro Magalhães   

NPCL  TL – Tempo de Leitura (em segundos): _______   

 

Sumário: 
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Auxiliar de cotação 

 

Na grelha de cotação, serão calculados os indicadores seguidamente descritos e 
enumerados. 
 

TEXTO 

PC Palavras corretamente lidas (por linha) 

NE Número de erros (por linha) 

TE Tipos de erros (por linha) 

AC Autocorreções efetuadas pelo aluno (por linha) 

AJ Ajudas fornecidas após pausas superiores a 3 segundos (por linha) 

 

SUMÁRIO 

NPCL 
Número total de palavras corretamente lidas  
(pelo menos uma vez). 1 2 3 

NTP Número total de palavras do texto 

%PCL 
Percentagem de palavras corretamente lidas – precisão na leitura 

     
    

   
      

PCL/min Palavras corretamente lidas por minuto – velocidade de leitura 

NTE Número total de erros 4 

 
1 

Considera-se como palavras corretamente lidas as palavras que são igualmente mal 

pronunciadas/articuladas na fala e na leitura, pelo mesmo aluno, uma vez que consegue aceder ao 
significado das mesmas. Estes erros podem ser devidos a hábitos incorretos da fala (e.g., ler “rubeçados” 
em vez de “rebuçados”) ou a pronúncias típicas de uma dada região (e.g., no norte ler “beio” em vez de 
“veio”). 

 
2 

Considera-se como palavras corretamente lidas as palavras que são lidas de forma silabada e 

fragmentada, desde que o aluno tenha conseguido ler corretamente a palavra no seu total. 
 
3 Na leitura silabada e fragmentada, considera-se como palavras corretamente lidas as palavras que são 

lidas com uma acentuação incorreta causada pela dificuldade em construir uma perceção visual rápida da 
palavra, desde que não altere o reconhecimento da palavra (e.g., ler “rá/bá/ná/da” em vez de 
“rabanada”). 

 
4 Todos os erros são contabilizados, mesmo que ocorra mais do que um erro na mesma palavra 

(inclusivamente nas repetições incorretas das palavras). 
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TIPOS DE ERROS 

Operação Extensão Descrição Exemplo 

Substituição 

Letras (SL) 

sempre que o aluno 
substitui letras (mesmo 

que crie uma nova 
palavra) 

Em “calor” ler 
“calar” 

Sílabas (SS) 

sempre que o aluno 
substitui letras (mesmo 

que crie uma nova 
palavra) 

Em “invisível” ler 
“invensível” 

Palavras (SP) 
sempre que o aluno 

substitui palavras 
inteiras 

Em “folha” ler 
“árvore” 

Adição 

Letras (AL) 

sempre que o aluno 
adiciona letras 

inexistentes numa 
palavra 

Em “era” ler 
“eram” 

Silabas (AS) 

sempre que o aluno 
adiciona sílabas 

inexistentes numa 
palavra 

Em “embrulha” ler 
“embrulhado” 

Palavras (AP) 
sempre que o aluno 

adiciona palavras 
inexistentes numa frase  

Em “eu faço bem” 
ler “eu faço o bem” 

Inversão 

Letras (IL) 
sempre que o aluno 

inverta letras 
Em “perto” ler 

“preto” 

Silabas (IS) 
sempre que o aluno 

inverta sílabas 
Em “nosso” ler 

“sono” 

Palavras (IP) 
sempre que o aluno 

inverta palavras 
Em “querer bem” 
ler “bem querer” 

Omissão 

Letras (OL) 
sempre que o aluno o 

aluno omite letras 
numa palavra 

Em “conta” ler 
“cota” 

Silabas (OS) 
sempre que o aluno o 

aluno omite sílabas 
numa palavra 

Em “enquanto” ler 
“quanto” 

Palavras (OP) 
sempre que o aluno o 
aluno omite palavras 

numa frase 
____ 

Linhas (OLN) 
sempre que o aluno o 
aluno omite linhas no 

texto 
____ 

Pronúncia Incorreta 
(PI) 

____ 

sempre que o aluno lê 
uma palavra com 

pronúncia incorreta por 
erro de acentuação nas 
vogais ou de utilização 
de um valor diferente 
de letras associadas a 

casos da língua 

Em “é” ler “e” 
 

Em “taça” ler “taca” 
 

Em “guisado” ler 
“guisado” 

(pronunciando o 
/u/) 
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Instrumento de apoio à avaliação realizada pela Professora 

 

Observação da leitura (com o aluno)  

1. Ligar o gravador áudio para gravar as leituras. 

2. Apresentar os dois textos ao aluno e pedir-lhe para escolher o que 

quer ler primeiro. 

3. Pedir ao aluno para ler o primeiro texto, na sua totalidade, 

enquanto: 

a. Se controla o tempo de leitura com o cronómetro. 

b. Se regista, na grelha de cotação, os erros de leitura* sem 

os corrigir. 

4. Registar o tempo de leitura do texto, em TL. 

5. Pedir ao aluno para ler o segundo texto, na sua totalidade, enquanto mais uma vez: 

a. Se controla o tempo de leitura com o cronómetro. 

b. Se regista, na grelha de cotação, os erros de leitura* sem os corrigir. 

6. Registar o tempo de leitura do texto, em TL. 

 

(*) se o aluno conseguir, durante a leitura, corrigir os seus erros, colocar um  e não  considerar como 

palavra incorretamente lida. 

 

 

Cotação da leitura (sem o aluno) - para cada texto 

1. Assinalar na coluna da direita (NPCL) o número de palavras corretamente lidas (i.e., o 

número de palavras lidas menos o número de palavras lidas incorretamente), para cada 

linha da grelha. 

2. Assinalar, em baixo o número total de palavras corretamente lidas (NPCL). 

3. Transferir o valor do número total de palavras corretamente lidas (NPCL) para o quadro 

sumário abaixo. 

4. Calcular a percentagem de palavras corretamente lidas (%PCL) – precisão da leitura – a 

partir da fórmula:              
    

   
      

5. Converter o tempo de leitura (TL) em minutos e transferir esse valor para o quadro 

sumário abaixo. 

6. Calcular o número de palavras corretamente lidas por minuto (NPCL/min) – velocidade 

da leitura – a partir da fórmula:                    
    

  
 

 

Obrigada pela colaboração! 

Materiais 

1. Gravador áudio. 

2. Cronómetro. 

3. 2 Textos. 

4. Grelhas de cotação dos 

respetivos textos. 

5. Lápis. 

6. Calculadora (só para a 

cotação). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.2. Instrumento de avaliação da lisibilidade dos textos 

  

  

 

 

 



Anexo 3.2 

Contactos: 

Telemóvel: 96 336 02 12             Correio eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com 

 

 

 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO 

Avaliação disibilidade de textos para o 2º ano pelos Professores 

 

 

Eu, Ana Lúcia Correia Agostinho, estudante finalista do Mestrado Integrado em 

Psicologia, Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, na Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, estou a realizar um estudo sobre fluência na 

leitura, no âmbito da minha Dissertação de Mestrado, orientada pela Professora Doutora 

Maria Dulce Gonçalves. Neste estudo, irei avaliar a fluência na leitura de alunos do 2º 

ano do 1º Ciclo. 

Tendo em vista a preparação de materiais para a avaliação da leitura, pedimos a 

sua colaboração para a seleção de um conjunto de textos, retirados de 5 manuais de 

Língua Portuguesa do 2º ano, em vigor no presente ano letivo. Considerando a sua 

experiência e prática profissional, estamos interessados em saber a sua opinião quanto à 

adequação desses textos a alunos do 2º ano. 

Para este fim, gostaríamos de lhe pedir que classifique um conjunto de 6 textos 

(pasta em anexo) quanto ao seu grau de dificuldade, através da resposta ao questionário 

que se segue. 

Caso deseje obter alguma informação adicional ou partilhar alguma opinião, não 

hesite em contactar. 

Grata pela colaboração, 

Lisboa, 2 de abril de 2012 

 

______________________________________________ 

(Ana Lúcia Correia Agostinho) 

Faculdade de Psicologia – Universidade de Lisboa 
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Grelha de avaliação da lisibilidade de textos 

para o 2º ano pelos Professores 

 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Escola: _______________________________________________________ 
 

 

Por favor, leia atentamente cada um dos textos e, pensando na capacidade de 

leitura de um aluno a frequentar neste momento o 2º ano, classifique-os quanto ao grau de 

dificuldade. Não existem respostas corretas ou incorretas. Estamos apenas interessados em 

saber a sua opinião acerca da dificuldade dos textos. Assinale a cotação que lhe parecer 

mais adequada, utilizando 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 

A nossa velha casa 1 2 3 4 5  

Viajar 1 2 3 4 5  

O jantar da bruxa Rabucha 1 2 3 4 5  

O que conta é a esperteza 1 2 3 4 5  

A adivinha do rei 1 2 3 4 5  

O cão desdentado 1 2 3 4 5  

 

Muito obrigada pela colaboração! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.3. Grelha de classificação inicial dos alunos 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Grelha de classificação inicial dos alunos 

Escola: _________________________________________ Professor(a): _____________________________ Ano: _____  Turma: _____ 

 

Nome do(a) Aluno(a) Idade 

Leitura O aluno está a receber 

algum tipo de 

acompanhamento/apoio?* 

Justificação / Observa-se que… 1 
Mau 

leitor 

2 3 4 5 
Bom 

leitor 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

* Se sim, indique, por favor, o tipo de acompanhamento/apoio. 
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ANEXO 3.4. Checklists de avaliação da integridade do protocolo 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Baseline 

 

 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 

Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h

  

 

 Atividades 
Realizado? 
Sim Não 

1. Preparar o material previamente à chegada do aluno.   

2. Acolher o aluno.   

3. Explicar os procedimentos que serão realizados e os seus objetivos.   

4. O aluno escolhe a ordem dos textos.   

5. O aluno lê o 1º texto para avaliação da fluência na leitura.   

6. Conversa informal sobre o 1º texto.   

7. O aluno lê o 2º texto para avaliação da fluência na leitura.   

8. Conversa informal sobre o 2º texto.   

9. Momento de expressão livre.   

10. Encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   

 

 
Observações 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Leitura Assistida –  Sessão nº 1 

 
 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

 Atividades 
Realizado? 

Sim Não 
1. Preparar o material previamente à chegada do aluno.   

2. Acolher o aluno.   

3. Apresentação do programa Leitores do Futuro, dos materiais e procedimentos.   

4. Estabelecimento dos objetivos pessoais de leitura.   

5. O aluno escolhe um texto do Dossier dos Textos.   

6. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

7. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

8. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

9. Ler o texto em coro com o aluno.   

10. Ler o texto em eco com o aluno.   

11. Conversa informal sobre o texto.   

12. O aluno lê o texto a solo.   

13. Dar feedback da leitura e corrigir os erros.   

14. O aluno lê novamente o texto a solo.   

15. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

16. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

17. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

18. O aluno preenche a ficha de avaliação da sessão.   

19. Momento de expressão livre.   

20. Reforçar o desempenho e atribuir um autocolante.   

21. Encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   
 
 

Observações 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Leitura Assistida 

 
 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

 Atividades 
Realizado? 

Sim Não 
1. Preparar o material previamente à chegada do aluno.   

2. Acolher o aluno.   

3. O aluno escolhe um texto do Dossier dos Textos.   

4. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

5. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

6. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

7. Ler o texto em coro com o aluno.   

8. Ler o texto em eco com o aluno.   

9. Conversa informal sobre o texto.   

10. O aluno lê o texto a solo.   

11. Dar feedback da leitura e corrigir os erros.   

12. O aluno lê novamente o texto a solo.   

13. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

14. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

15. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

16. O aluno preenche a ficha de avaliação da sessão.   

17. Momento de expressão livre.   

18. Reforçar o desempenho e atribuir um autocolante.   

19. Encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   

 

Observações 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Leitura Assistida e VSM 

 
 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

 Atividades 
Realizado? 

Sim Não 
1. Preparar o material previamente à chegada do aluno.   

2. Acolher o aluno.   

3. Visionamento do vídeo (VSM).   

4. Discussão sobre o vídeo.   

5. Leitura com a gravação do texto do vídeo.   

6. Reforço pelo desempenho.   

7. O aluno escolhe um texto do Dossier dos Textos.   

8. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

9. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

10. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

11. Ler o texto em coro com o aluno.   

12. Ler o texto em eco com o aluno.   

13. Conversa informal sobre o texto.   

14. O aluno lê o texto a solo.   

15. Dar feedback da leitura e corrigir os erros.   

16. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

17. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

18. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

19. O aluno preenche a ficha de avaliação da sessão.   

20. Momento de expressão livre.   

21. Reforçar o desempenho e atribuir um autocolante.   

22. Entrega do DVD com o vídeo e incentivo ao seu visionamento diário (com os pais).   

23. Encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   

 

Observações 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Leitura Assistida e VSM –  Sessão nº 8 

 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

 Atividades 
Realizado? 
Sim Não 

1. Preparar o material previamente à chegada dos alunos.   

2. Acolher os alunos.   

3. Visionamento do vídeo (VSM).   

4. Discussão sobre o vídeo.   

5. Os alunos leem o texto do vídeo em coro com a gravação.   

6. Reforço pelo desempenho.   

7. Apresenta-se o texto "À sombra da chuva" aos alunos.   

8. O aluno 1 lê o texto durante 1 min, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

9. O aluno 1 regista a última palavra lida.   

10. O aluno 2 lê o texto durante 1 min6, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

11. O aluno 2 regista a última palavra lida.   

12. Os alunos contam o NPL num minuto.   

13. Cada aluno regista no seu Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

14. Atribuir a cada aluno uma personagem do texto.   

15. Ler o texto em eco com os alunos.   

16. Conversa informal sobre o texto.   

17. Os alunos leem o texto a solo (cada um é uma personagem).   

18. Dar feedback da leitura e corrigir os erros.   

19. O aluno 1 lê o texto durante 1 min, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

20. O aluno 1 regista a última palavra lida.   

21. O aluno 2 lê o texto durante 1 min1, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

22. O aluno 2 regista a última palavra lida.   

23. Os alunos contam o NPL num minuto.   

24. Cada aluno regista no seu Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

25. Os alunos preenchem a ficha de avaliação da sessão.   

26. Momento de expressão livre.   

27. Reforçar o desempenho e atribuir um autocolante a cada aluno.   

28. Entrega do texto e de um certificado com o gráfico de leitura  ao aluno convidado.   

29. Entrega do DVD com o vídeo e incentivo ao seu visionamento ao aluno.   

30. Encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   

                                                 
6
 O aluno 2 inicia a sua leitura de um minuto a partir de onde o aluno 1 terminou. 
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Observações 
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Checklist de avaliação da integridade do protocolo 

Leitura Assistida II –  Sessão nº 12 

 
 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

 Atividades 
Realizado? 
Sim Não 

1. Preparar o material previamente à chegada do aluno.   

2. Acolher o aluno.   

3. O aluno escolhe um texto do Dossier dos Textos.   

4. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

5. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

6. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

7. Ler o texto em eco com o aluno.   

8. Conversa informal sobre o texto.   

9. O aluno lê o texto a solo.   

10. Dar feedback da leitura e corrigir os erros.   

11. O aluno lê o texto durante 1 minuto, enquanto se regista as PIL e se controla o TL.   

12. O aluno regista a última palavra lida e conta o NPL num minuto.   

13. O aluno regista no Gráfico de Leitura o NPL/min e o NPCL/min.   

14. Refletir com o aluno sobre o seu objetivo de leitura previamente estabelecido.   

15. O aluno preenche a ficha de avaliação da sessão.   

16. Reforçar o desempenho e atribuir um autocolante.   

17. Realizar a entrevista semiestruturada de validação social do programa.   

18. Momento de expressão livre.   

19. Atribuir um diploma e um crachá de reforço pela evolução registada.   

20. Entrega do portfolio de leitura e de um DVD com as melhores leituras e VSM.   

21. Finalizar o programa e encerrar a sessão.   

 Total   

 Percentagem   

 

 

Observações 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.5. Ficha de registo da sessão 
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Ficha de registo da sessão 

 
 

Aluno: _____________________________  Nº da sessão: _____     Código grav.: __________ 
Data: ____ / ____ / ____   Início: ____ : ____h    Fim: ____ : ____h    Duração: ____ : ____h
  
 
 

Registo do comportamento 

 

 

 

 

 

 

Registo da motivação 

 

 

 

 

 

 

Registo das dificuldades manifestadas 

 

 

 

 

 

 

Registo das melhorias notadas 
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Sugestões ou comentários para futuras sessões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.6. Ficha de avaliação da sessão 
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Ficha de avaliação da sessão 

 

 

Que texto leste hoje? 

__________________________________________________ 

 

 

 

Gostaste do texto? 

   
Não gostei nada Gostei mais ou menos Gostei muito 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Qual foi o grau de dificuldade do texto? 

   
Muito difícil Normal Muito fácil 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Como te sentes em relação ao trabalho que fizeste hoje? 

   
Triste Satisfeito Muito contente 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nome: ___________________________   Data: ___ / ___ / ___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.7. Guião da entrevista semiestruturada aos alunos 

  

  

 

 

 



 

 

Guião da Entrevista Semiestruturada aos Alunos 

 

TEMA: O efeito do programa “Leitores do Futuro” na evolução na leitura dos alunos participantes. 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Recolher informação sobre a vivência pessoal e o grau de satisfação dos alunos com o programa. 

 Compreender a perceção dos alunos relativamente aos benefícios que o programa poderá ter tido para a sua aprendizagem e evolução na leitura. 

 Recolher informação de modo a delinear possíveis alterações ao programa, tendo em vista o seu desenvolvimento e melhoria. 
 

Blocos Temáticos Objetivos específicos Tópicos a abordar Questões exemplo 

A 
Acolhimento 

e início da entrevista 

• Informar o aluno acerca da tarefa 

proposta. 

• Assegurar a confidencialidade das 

informações prestadas. 

• Solicitar a colaboração do aluno. 

• Motivar o aluno para a tarefa. 

• Explicar o objetivo da entrevista. 

• Explicar em que consiste a colaboração 

do aluno. 

• Informar acerca da confidencialidade do 

conteúdo da entrevista. 

• Solicitar a colaboração do aluno, 

evidenciando a sua importância para o 

desenvolvimento deste projeto. 

• Pedir sinceridade nas respostas. 

• Queria pedir a tua ajuda para perceber em que 

medida este programa poderá ajudar meninos do 2º 

ano, como tu, a evoluir na sua leitura. 

• Por isso ir-te-ia fazer algumas perguntas para saber a 

tua opinião sobre o programa. 

• O gravador vai estar a gravar a nossa conversa, mas 

ela só vai ficar entre nós. 

• Achas que me podes ajudar? A tua opinião é muito 

importante! 

• Não te esqueças que não há perguntas certas nem 

erradas. Só quero saber a tua opinião. 

B 

Avaliação da 

experiência pessoal 

do programa 

• Obter feedback do aluno acerca do 

programa Leitores do Futuro e da sua 

vivência pessoal com o mesmo. 

• Recolher dados sobre a satisfação do 

aluno em relação ao programa, no 

geral. 

• Recolher dados sobre a satisfação do 

aluno em relação a conteúdos 

específicos do programa (e.g., 

atividades realizadas, textos 

utilizados, vídeos visionados, tempo 

das sessões, duração do programa). 

• Pedir ao aluno a sua opinião sobre o 

programa. 

• Pedir ao aluno que explique em que 

consiste o programa. 

• Solicitar ao aluno que expresse a sua 

satisfação com o programa, de um modo 

geral, identificando os seus pontos fortes 

e fracos. 

• Solicitar o feedback do aluno acerca da 

sua maior ou menor preferência pelas 

atividades realizadas, textos utilizados, 

vídeos visionados, tempo das sessões e 

duração do programa. 

• O que achaste do programa Leitores do Futuro? 

• Se tivesses de explicar a um amigo como é o programa 

Leitores do Futuro o que é que lhe dirias? 

• Gostaste do programa? 

• O que é que mais/menos gostaste? 

• Qual foi a atividade que mais/menos gostaste de 

fazer? 

• Qual foi o texto de que mais/menos gostaste de ler? 

• Gostaste de ver os teus vídeos? 

• Qual foi o teu vídeo preferido? 

• Achas que as sessões deveriam demorar mais ou 

menos tempo? 

• E o programa, deveria durar mais ou menos tempo? 
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Blocos Temáticos Objetivos específicos Tópicos a abordar Questões exemplo 

C 

Avaliação dos 

benefícios do 

programa para a 

aprendizagem  

• Identificar os benefícios do programa 

percecionados pelo aluno. 

• Perceber o modo como o aluno 

perceciona as aprendizagens 

desenvolvidas ao longo do programa. 

• Proporcionar ao aluno uma 

oportunidade de reflexão e 

autoavaliação sobre as aprendizagens 

desenvolvidas. 

• Pedir a opinião do aluno sobre em que é 

que o programa o poderá ter ajudado. 

• Pedir a perceção do aluno quanto a 

eventuais ganhos ao nível da sua 

motivação para a leitura e da evolução da 

sua leitura. 

• Pedir a perceção do aluno quanto à 

possibilidade de o programa o ter 

ajudado a vencer alguma dificuldade. 

• Solicitar ao aluno que identifique as 

aprendizagens potenciadas pelo 

programa (de um modo geral) e pelo 

visionamento dos vídeos. 

• Achas que o programa Leitores do Futuro foi 

importante? Porquê? 

• Achas que o programa te ajudou em alguma coisa? 

Em quê? 

• Achas que agora gostas mais de ler do que gostavas 

antes do programa começar? 

• Achas que agora lês melhor? 

• O que é que achas que dantes era mais difícil na 

leitura? E agora? 

• Achas que o programa te ajudou a vencer alguma 

dificuldade na leitura? 

• O que é que aprendeste com o programa? 

• Achas que os teus vídeos te ajudaram a aprender 

alguma coisa? O quê? 

D 
Sugestões de 

melhoria do programa 

• Obter sugestões de modificações no 

programa Leitores do Futuro por parte 

dos alunos, tendo em vista a sua 

melhoria. 

• Solicitar a opinião dos alunos sobre o que 

mudariam no programa. 

• Se o programa voltasse a acontecer, contigo ou com 

outros meninos, o que é que achas que era importante 

mudar? 

E 
Encerramento 

da entrevista 

• Agradecer ao aluno a sua colaboração. 

• Disponibilizar para futuras 

colaborações. 

• Encerrar a entrevista. 

• Dar oportunidade ao aluno para 

acrescentar alguma informação adicional. 

• Agradecer a colaboração do aluno. 

• Despedir do aluno. 

• Há mais alguma coisa que me queiras dizer sobre este 

programa? 

• Muito obrigada pela tua ajuda e pelas tuas opiniões. 

Elas vão ser muito importantes para tornar o 

programa Leitores do Futuro ainda melhor. 

Adaptado de Sardinha (2006) e Silva (2011). 
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ANEXO 3.8. Questionários abertos de opinião aos pais e à professora 

  

  

3.8.1.  Questionário aberto de opinião aos pais 

3.8.2.  Questionário aberto de opinião à professora 
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Questionário Aberto de Opinião aos Pais 

 

 

 

 

 

 

 

Com este questionário, estamos interessados em conhecer a sua opinião 

relativamente ao programa de promoção da fluência na leitura "Leitores do Futuro", 

no qual o/a seu/sua educando/a participou. A sua opinião é fundamental no sentido 

de validar a eficácia da nossa intervenção, bem como no sentido de melhorar o 

programa para intervenções futuras. 

O questionário é composto por 7 questões abertas, às quais solicitamos que responda 

na sua totalidade, de acordo com o seu mais sincero parecer.  

Sendo o questionário anónimo e as suas respostas confidenciais, os dados serão 

analisados em grupo, sem os associar ao seu nome ou ao do/a seu/sua educando/a. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 
 

 

1. Tendo em conta a experiência do/a seu/sua educando/a ao longo da participação 

no programa "Leitores do Futuro", de um modo geral, como descreveria a sua 

satisfação com o programa? 
 

 

 

O questionário poderá ser preenchido por um ou ambos os pais. 

⃝ Pai   ⃝ Mãe   ⃝ Ambos os pais   Idade(s):       /  

Profissão:                                                            /  

Habilitações Literárias:                                                 /  
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2. Que contributos considera que o programa "Leitores do Futuro" poderá ter tido na 

aprendizagem do/a seu/sua educando/a? 
 

 

 

 

3. Em que medida considera que o programa "Leitores do Futuro" poderá ter ajudado 

o/a seu/sua educando/a a evoluir na leitura? 
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4. Na sua opinião, que aspetos destacaria como mais positivos no programa "Leitores 

do Futuro"? 
 

 

 

 

5. Na sua opinião, que aspetos destacaria como mais negativos no programa "Leitores 

do Futuro"? 
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6. Que sugestões deixaria no sentido de melhorar o programa "Leitores do Futuro"? 
 

 

 

 

7. Que comentário ou apreciação global gostaria de nos deixar relativamente ao 

programa? 
 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração!
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Questionário Aberto de Opinião à Professora 

 

 

Com este questionário, estamos interessados em conhecer a sua opinião 

relativamente ao programa de promoção da fluência na leitura "Leitores do Futuro", 

no qual os seus alunos participaram. A sua opinião é fundamental no sentido de validar 

a eficácia da nossa intervenção, bem como no sentido de melhorar o programa para 

intervenções futuras. 

O questionário é composto por 7 questões abertas, às quais solicitamos que responda 

na sua totalidade, de acordo com o seu mais sincero parecer.  

Sendo o questionário anónimo e as suas respostas confidenciais, os dados serão 

analisados em grupo, sem os associar ao seu nome. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 
 

 

 

1. Tendo em conta a experiência dos seus alunos ao longo da participação no 

programa "Leitores do Futuro", de um modo geral, como descreveria a sua 

satisfação com o programa? 
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2. Que contributos considera que o programa "Leitores do Futuro" poderá ter tido na 

aprendizagem dos seus alunos? 
 

 

 

 

3. Em que medida considera que o programa "Leitores do Futuro" poderá ter ajudado 

os seus alunos a evoluir na leitura? 
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4. Na sua opinião, que aspetos destacaria como mais positivos no programa "Leitores 

do Futuro"? 
 

 

 

 

5. Na sua opinião, que aspetos destacaria como mais negativos no programa "Leitores 

do Futuro"? 
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6. Que sugestões deixaria no sentido de melhorar o programa "Leitores do Futuro"? 
 

 

 

 

7. Que comentário ou apreciação global gostaria de nos deixar relativamente ao 

programa? 
 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 4.1. Resultados da monitorização do progresso 
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Tabela 4.1.1.  Valores descritivos da monitorização do progresso da velocidade de leitura. 

Participante 
 Leitura AT  Leitura DT 

 BL LA-I LA+VSM LA-II  LA-I LA+VSM LA-II 

Participante 1 
M 

(dp) 

55,19 

(8,35) 

62,75 

(13,67) 

76,25 

(12,81) 

75,75 

(6,85) 
 

94,25 

(8,69) 

115,25 

(10,81) 

118,75 

(9,39) 

 Amp 18,92 30,00 29,00 14,00  21,00 26,00 21,00 

 
b 

(R2) 

-10,07 

(.606) 

3,70 

(.122) 

0,50 

(.003) 

-4,30 

(.657) 
 

3,70 

(.302) 

-3,30 

(.155) 

6,50 

(.798) 

Participante 2 
M 

(dp) 

40,52 

(5,62) 

54,00 

(8,83) 

57,75 

(12,76) 

70,75 

(5,91) 
 

73,75 

(12.07) 

76,75 

(10,71) 

95,50 

(13,10) 

 Amp 15,35 19,00 28,00 14,00  27,00 23,00 28,00 

 
b 

(R2) 

0,07 

(.001) 

-1,80 

(.069) 

9,70 

(.962) 

4,30 

(.883) 
 

-2,70 

(.084) 

7,70 

(.860) 

9,40 

(.858) 

Participante 3 
M 

(dp) 

42,10 

(4,77) 

55,75 

(6,18) 

62,75 

(13,77 

76,00 

(7,35) 
 

87,25 

(6,18) 

99,25 

(12,42) 

111,50 

(8,74) 

 Amp 14,05 15,00 32,00 15,00  14,00 27,00 17,00 

 
b 

(R2) 

-0,45 

(.055) 

-1,50 

(.098) 

9,70 

(.827) 

0,60 

(.011) 
 

-0,30 

(.004) 

8,10 

(.709) 

6,00 

(.786) 

 

 

Tabela 4.1.2.  Valores descritivos da monitorização do progresso da precisão de leitura. 

Participante 
 Leitura AT  Leitura DT 

 BL LA-I LA+VSM LA-II  LA-I LA+VSM LA-II 

Participante 1 
M 

(dp) 

97,44 

(2,29) 

97,70 

(2,06) 

99,62 

(0,75) 

97,70 

(0,77) 
 

99,47 

(2,06) 

99,52 

(0,96) 

100,00 

(0) 

 Amp 4,93 5,00 1,49 1,55  2,11 1,92 0 

 
b 

(R2) 

-1,06 

(.089) 

-1,18 

(.545) 

-0,45 

(.600) 

-0,47 

(.616) 
 

0,21 

(.067) 

-0,58 

(.600) 

0 

(NA) 

Participante 2 
M 

(dp) 

84,96 

(5,21) 

88,48 

(7,54) 

90,72 

(4,57) 

93,66 

(3,25) 
 

94,56 

(2,90) 

94,30 

(4,18) 

98,24 

(0,49) 

 Amp 16,39 16,31 10,18 7,79  6,21 9,20 1,16 

 
b 

(R2) 

0,73 

(.017) 

-0,31 

(.003) 

3,52 

(.988) 

0,92 

(.134) 
 

-0,98 

(.188) 

1,61 

(.246) 

0,04 

(.011) 

Participante 3 
M 

(dp) 

91,56 

(3,78) 

93,31 

(1,12) 

94,77 

(4,74) 

95,84 

(2,55) 
 

98,26 

(2,23) 

99,40 

(0,74) 

98,65 

(0,91) 

 Amp 10,08 2,52 10,32 5,59  4,65 1,49 1,90 

 
b 

(R2) 

-0,42 

(.019) 

0,77 

(.782) 

2,42 

(.434) 

1,67 

(.713) 
 

-1,16 

(.454) 

-0,13 

(.052) 

0,59 

(.709) 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2. Resultados do progresso da turma 
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Figura 4.2.1.  Comparação dos resultados obtidos por cada aluno, na Avaliação Screening e no Pós-teste, 

ao nível da velocidade de leitura, relativamente à média da turma. 
 

 

 

Figura 4.2.1.  Resultados obtidos por cada aluno, na Avaliação Screening e no Pós-teste, ao nível da 

precisão de leitura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3. Resultados da avaliação da integridade do protocolo 
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Avaliação da Integridade do Protocolo 

 

Tabela 4.3.1.  Percentagem da integridade do protocolo na fase de baseline, por sessão, 

por participante e no total. 

Sessão 
Participantes 

Total 
1 2 3 

BL - 1 100% 90% 100% 96,67 

BL - 2 100% 100% 100% 100% 

BL - 3 – 100% 100% 100% 

BL - 4 – – 100% 100% 

Total 100% 96,67% 100% 98,89% 

 

 

Tabela 4.3.2.  Percentagem da integridade do protocolo na fase  de intervenção, por 

sessão, por participante e no total. 

Sessão 
Participantes 

Total 
1 2 3 

LA I - 1 100% 95,24% 100% 98,41% 

LA I - 2 100% 89,47% 94,74% 94,74% 

LA I - 3 100% 94,74% 100% 98,25% 

LA I - 4 100% 94,74% 100% 98,25% 

LA+VSM - 1 100% 100% 100% 100% 

LA+VSM - 2 100% 100% 100% 100% 

LA+VSM - 3 100% 100% 100% 100% 

LA+VSM - 4 100% 100% 100% 100% 

LA II - 1 100% 100% 100% 100% 

LA II - 2 100% 100% 100% 100% 

LA II - 3 100% 100% 100% 100% 

LA II - 4 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 98,04% 99,61% 99,22% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.4. Resultados das Fichas de Avaliação da Sessão 
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Resultados das Fichas de avaliação das sessões pelos Alunos 

 

 

Tabela 4.4.1.  Valores descritivos da Avaliação das Sessões, por participante. 

Item 
Participante 1  Participante 2  Participante 3 

Freq. %  Freq. %  Freq. % 

Satisfação com o texto         

Não gostei nada 0 0%  0 0%  0 0% 

Gostei mais ou menos 0 0%  0 0%  0 0% 

Gostei muito 12 100%  12 100%  12 100% 

Dificuldade do texto         

Muito difícil 0 0%  0 0%  0 0% 

Normal 1 8,33%  2 16,67%  1 8,33% 

Muito fácil 11 91,67%  10 86,33%  11 91,67% 

Satisfação com o desempenho         

Triste 0 0%  0 0%  0 0% 

Satisfeito 0 0%  0 0%  1 8,33% 

Muito contente 12 100%  12 100%  11 91,67% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.5. Análise de conteúdo das entrevistas aos alunos 
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Análise de conteúdo da entrevista semiestruturada 
 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 

Sa
ti

sf
aç

ã
o

 c
o

m
 o

 p
ro

gr
am

a 

Apreciação 
global do 
programa 

Aspetos positivos 

Experiência subjetiva 
positiva 

"Foi muito giro... gostei imenso!" 
"Foi bom (...) foi giro..." 
"Foi bom! Foi divertido!" 
"O programa é muito giro!" 

Atividades de leitura "[O que eu gostei mais foi] de ler." 

Materiais 
"[O que eu achei mais giro foi] os textos." 
"De colar os autocolantes e de mexer no 
meu portfolio." 

Aspetos negativos 

Perceção do insucesso "[O que eu gostei menos foi] de errar..." 

Leitura de palavras 
infrequentes 

"De ler palavras do outro mundo, (...) 
palavras estranhas, [como] 'regougava'." 

Apreciação dos 
conteúdos do 
programa 

Textos 

Interesse "A do Zé das Moscas foi a mais gira." 

Implicação para o 
desempenho 

"O do Bombeiro foi o que eu gostei mais 
(...) porque foi o mais fácil que eu li... e 
também o mais pequeno." 
"Foi este que eu não gostei [O Limpa 
palavras]" (...) porque tinha palavras 
muito difíceis." 
"[O que eu gostei mais foi] aquele que eu 
li todo num minuto. Foi este... Foi o 
Bombeiro." 
"[O que gostei menos] foi do que li 
menos." 

Atividades 
Leitura num minuto 

"Da leitura num minuto." 
"Foi da leitura num minuto." 

Leitura em eco "Gostei mais da leitura em eco." 

Vídeos 

Interesse 
"[Gostei mais] daquele da Festa de Anos". 
"Da Adivinha do Rei. Foi o mais giro." 

Desempenho 
"[Gostei mais] daquele dos 118." 
"Senti que também queria ser como ele 
[o leitor do futuro]." 

B
en

ef
íc

io
s 

p
er

ce
ci

o
n

ad
o

s 

Leitura Evolução 
Melhoria do 
desempenho 

"Ensinou-me a ler melhor..." 
"Já rebentei o gráfico e já rebentei o 
teto!... Fui daqui até ao teto!" 
"Eu dantes lia 'E-ra u-ma ve-vez'... e agora 
leio 'Era uma vez um rei que tinha três 
filhas'." 
"Evoluí bastante!" 
"Gostei de ler mais... de conseguir partir o 
teto!" 
"Ajuda-nos a ler melhor." 
" Sim [agora leio melhor]!" 
"[Já evoluí muito] já vou num nível 'max'." 
"[Fiquei a ler] mais rápido." 
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B
en

ef
íc

io
s 

p
er

ce
ci

o
n

ad
o

s 
(c

o
n

t.
) 

Leitura (cont.) 

Evolução (cont.) 
Superação de 
dificuldades 

"[Agora ler] é mais fácil!" 
"Aprendi a fazer coisas (...) difíceis" 
"[Ajudou-me] a corrigir os erros." 
"[Quando li as palavras difíceis todas bem 
fiquei] orgulhosíssimo e contente!" 
"Dantes era mais difícil ler do que agora." 

Motivação 
Maior motivação para a 
leitura 

["Agora gostas mais de ler do que 
dantes?": anuiu] 
"É bom ler!" 
"Agora gosto mais de ler do que dantes. 
Agora já não tive nenhum erro!" 

Hábitos de leitura 
Maior frequência de 
leitura 

"Aqui, sim [costumo ler mais], [e em casa] 
também". 
"[Agora] todos os dias leio, de noite, 
muitos livros." 

Aprendizagem 

Importância da 
leitura na 
aprendizagem 

Ler para aprender 

"Se nós lermos (...) [sempre] vamos 
guardar muitas coisas na memória. Mas 
se nunca lermos nada, isso não nos vai 
ajudar em nada..." 
"[O programa foi importante] para ler e 
aprender."  

Aumento de 
vocabulário 

"Se eu não tivesse estudado a palavra 
'recipiente' não sabia  o que é que era." 
"Aprender mais palavras." 
"Agora já sei as palavras porque estudei." 

Meta-
aprendizagem 

Valorização do treino 

"Treinarmos [ajudou a ler melhor]." 
"Se eu não tivesse estudado a palavra 
'recipiente' (...) não a sabia ler." 
"Esforço-me muito (...) a ler e a treinar a 
leitura [para ler melhor]." 

Perceção de 
dificuldades 

"[Era mais difícil ler] aquelas palavras que 
não conhecia." 

Construção de 
crenças 
positivas 

Autoeficácia 
Autoperceção enquanto 
leitor positiva 

"Já consigo fazer coisas difíceis." 
"Agora já consegui ser como ele [o leitor 
do futuro]. Yes!" 

Su
ge

st
õ

e
s 

Melhoria do 
programa 

Estrutura e 
organização 

Redução do tempo das 
sessões 

"Eu acho que [as sessões] tinham muito 
tempo..." 
"Sim [deviam ser mais pequenas]." 

Mais oportunidades de 
treino 

"Devia haver mais coisas para as pessoas 
treinarem." 

Materiais 

Textos mais pequenos e 
mais fáceis 

"Eu não gosto de textos grandes." 
"[Queria textos mais fáceis] para 
conseguir ler tudo num minuto!" 
"As palavras deviam ser mais fáceis." 

Trazer livros 
"Podíamos trazer livros e ler esses textos 

e assim já não precisávamos do dossier." 
"Eu tenho os meus da Anita!" 

Câmara mais pequena 
"A câmara devia ser mais pequenina [para] 
as pessoas não se interessarem por ela." 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 
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Su

ge
st

õ
e

s 
(c

o
n

t.
) 

Continuidade 
do programa 

Permanecer no 
programa 

Vontade de permanecer 
"Deviam ser mais [sessões]!" 
["Querias continuar?": anuiu] 

Vontade de terminar 
"[Está bem assim, não queria continuar] 
senão ia ficar muito cansado..." 

Repetir o programa 
Vontade de repetir o 
programa na escola 

"Vais fazer isto com outros meninos? (...) 
Pode ser com esta [escola]? Vá lá, vá 
lá...!" 

Sugerir a outros 
colegas 

Perceção de vantagens 
para outros colegas 

"Por exemplo, tu estás a ler aqui e depois 
já rebentas o teto! [explicando ao amigo a 

vantagem]" 
"[Vale a pena], mas tens de te esforçar 
muito!" 
"Podes ler muito mais rápido e assim 
podes perceber melhor as palavras." 

 
 

 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.6. Análise de conteúdo dos questionários aos pais e à professora 
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Análise de conteúdo do questionário aos Pais 

 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 

Sa
ti

sf
aç

ã
o

 c
o

m
 o

 p
ro

gr
am

a 

Apreciação 
global do 
programa 

Aspetos positivos 

Experiência subjetiva 
positiva 

"Fiquei bastante satisfeita com a 
participação da minha educanda no 
programa Leitores do Futuro." 
"A nossa satisfação foi acima da média. 
Não estávamos à espera que o nosso 
educando tivesse tanto interesse." 

Feedback 

"Gostei bastante do feedback que foi 
sendo dado ao longo (...) do projeto. (...) 
Serviu não só de reforço positivo para o 
aluno, como de informação para os pais." 

Estrutura do programa 

"Foi um projeto muito bem estruturado." 
"Achei que o projeto estava muito bem 
organizado e que teve em atenção vários 
aspetos." 

Relação com a 
dinamizadora 

"Foi muito positivo a relação que a Ana 
tinha com as crianças." 

Aspetos negativos 
Promoção da 
velocidade 

"Fiquei um pouco preocupada, uma vez 
que o objetivo dele é ler rápido." 
"Noto um défice (...) na interpretação." 

B
en

ef
íc

io
s 

p
er

ce
ci

o
n

ad
o

s 

Benefícios para 
a Leitura 

Evolução 
Melhoria do 
desempenho 

"Fiquei bastante satisfeita com (...) a 
evolução que ela teve na leitura." 
"Melhorou bastante o ritmo da leitura." 
"Aumentou o ritmo de leitura e está a ler 
corretamente." 
"Tornou possível às crianças evoluir na 
sua leitura." 
"Evolução muitíssimo satisfatória." 
"Melhoria notável na leitura." 

Motivação 
Maior motivação para a 
leitura 

"Contribuiu para aumentar o gosto pela 
leitura." 
"Permitiu ler muito mais e com gosto." 
"(...) Motivação incutida nas crianças." 
"O nosso educando começou a ter um 
interesse acima da média pela leitura." 

Hábitos de leitura 
Mudança de hábitos de 
leitura 

"Neste momento, lê todos os dias." 
"Neste momento, (...) quer ler os meus 
livros, já não ficando satisfeito com os de 
imagens e poucas palavras, dizendo 'Estes 
livros são para bebés'..." 

Construção de 
crenças 
positivas 

Autoeficácia 
Aumento das crenças 
de autoeficácia 
positivas 

"Estimular a autoconfiança e a 
autoestima do mesmo." 
"Fê-lo sentir-se melhor." 
"Estimular a autoconfiança, não ter medo 
de ler." 
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Melhoria do 
Programa 

Objetivos 
Promoção da 
compreensão 

"Considero que deveria ter havido uma 
maior preocupação com a interpretação." 
"Dar mais importância ao conteúdo, para 
interpretação e não tanto à velocidade." 

Estrutura 
Maior número de 
sessões semanais 

"Aumentar o número de sessões 
semanais." 

Continuidade 

Manter iniciativas 
Vontade de continuar 
este tipo de intervenção 

"Acho que deveria haver sempre este tipo 
de programas." 
"Continuem a fazer estes programas." 
"Deveria continuar para este ano letivo." 

Prolongar o 
programa 

Estender o programa 
até ao final do 1.º ciclo 

"Deveria englobar o 3.º e o 4.º ano do 1.º 
ciclo." 

Implementar com 
outros alunos 

Perceção de vantagens 
para outros alunos 

"(...) Da forma que ajudou o nosso 
educando iria ajudar imensos meninos." 

 
 
 
 
 

Análise de conteúdo do questionário à Professora 

 

 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Unidades de registo 

Tema Categoria Indicadores Unidades de registo 

B
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Desempenho da leitura Incremento da fluência na leitura 
"O programa contribuiu para aumentar a 
fluência e a rapidez na leitura." 

Motivação para a leitura 
Aumento da motivação para a 
leitura 

"Senti os alunos motivados e 
entusiasmados com a leitura." 
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Antecipação do programa Começo no início do ano letivo "Iniciar no início do ano letivo." 

Ampliação do programa 

Todos os alunos 
"Deveria ser implementado com todos os 
alunos." 

Noutras escolas 
"Deveria ser implementado em todas as 
escolas" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. 

Devolução dos Resultados 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.1. Modelo do relatório entregue à Escola 
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Relatório 

Resultados da Observação da Leitura Oral do 2ºAno 

  

 

 

Escola:  

Professora:  
 

Turma:  

Data da 1ª observação:  Data da 2ª observação:   

 

Na sequência do estudo sobre a observação da leitura que contou com a participação dos 

alunos de uma turma do 2ºAno, vimos, por este meio, proceder à devolução dos dados 

respeitantes à forma como a turma evoluiu na sua leitura, entre fevereiro e junho de 2012. 

Recorda-se que, apesar de neste relatório os alunos terem sido identificados para efeitos de 

devolução dos dados com fins educativos, no âmbito do estudo, os resultados serão tratados 

em grupo protegendo sempre a identidade dos seus participantes e a do colégio. 

Nesta observação, foi utilizada a metodologia de avaliação com base no currículo 

(curriculum-based measurment, CBM). O procedimento consistiu em observar cada aluno a 

ler 2 textos adequados ao seu nível de escolaridade. Posteriormente, através da audição da 

gravação das leituras, foram medidas duas componentes da fluência da leitura: a precisão 

(i.e., a percentagem de palavras corretamente lidas) e a velocidade leitora (i.e., o número de 

palavras corretamente lidas por minuto).  

A investigação tem demonstrado que a fluência na leitura é um dos melhores indicadores da 

competência leitora e uma aquisição importante para a compreensão da leitura. Assim, com a 

devolução destes dados da fluência, este relatório pretende contribuir para a identificação de 

necessidades de intervenção e para a elaboração de estratégias que promovam a melhoria da 

leitura de todos os alunos. 
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Resultados globais da turma 

 

A turma do 2º ano revelou globalmente resultados... 

 

 

Velocidade da leitura 

No Gráfico 1, observa-se que, relativamente à velocidade de leitura, ... 

 

Gráfico 1. 

Dispersão da velocidade da leitura da turma do 2º Ano, no final do 3º Período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 apresenta os resultados obtidos por cada aluno ao nível da velocidade de 

leitura nos 2 momentos de avaliação... 

 

Gráfico 2. 

Comparação dos resultados obtidos por cada aluno, no 2º e no 3º Períodos, 

ao nível da velocidade de leitura, relativamente à média da turma. 
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Desta forma, no que se refere à velocidade de leitura observa-se que: 

 ...  

 

Precisão da leitura 

O Gráfico 3 apresenta os resultados obtidos por cada aluno ao nível da precisão na leitura, 

no 2º e no 3º Períodos.  

 

Gráfico 3. 

Resultados obtidos por cada aluno, no 2º e no 3º Períodos, 

ao nível da precisão da leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise do Gráfico 3 observa-se que, no 3º Período: 

 ... 

 

Pela análise dos resultados apresentados no Gráfico 3 conclui-se que... 

 

 

 

Conclusões 

 

A observação da leitura realizada permite-nos concluir que... 
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Participação no Programa "Leitores do Futuro" 
 

 

Além da observação da leitura da turma do 2º Ano, durante o 3º Período, foi 

implementado um programa de promoção da fluência na leitura, desenvolvido no âmbito 

deste estudo e denominado "Leitores do Futuro". Este programa contou com a 

participação de 3 alunos, selecionados com base em critérios pré-determinados: não 

receber outro tipo de apoio psicopedagógico, apresentar níveis de desempenho na precisão 

e velocidade da leitura mais reduzidos do que o esperado, e obter a autorização dos 

Encarregados de Educação. 

O programa  tem como objetivo facilitar a progressão da fluência na leitura de alunos do 

2º ano que demonstram um desempenho mais reduzido ao nível da precisão e da 

velocidade da leitura. Considera-se que estes alunos podem beneficiar de um apoio mais 

especificado às suas necessidades, por acréscimo à instrução da sala de aula. Para o efeito, 

foram utilizados procedimentos de leitura assistida, monitorização dos progressos e 

automodelagem na leitura através de vídeos (video self-modeling, VSM). O programa 

“Leitores do Futuro” é, assim, composto por 12 sessões bissemanais, com a duração de 45 

minutos, que se encontram organizadas em 3 fases: leitura assistida, leitura assistida e 

VSM e, leitura assistida após o VSM. 

O Gráfico 4 representa a evolução da velocidade da leitura dos 3 alunos, ao longo das 

várias fases envolvidas no programa... 

Gráfico 4. 

Resultados da velocidade de leitura dos 3 alunos ao longo do programa "Leitores do 

Futuro". 
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Pela análise do Gráfico 4 observa-se que: 

 ... 

 

Medidas Propostas 
 

Embora se tenham encontrado resultados muito positivos na evolução da fluência da 

leitura da generalidade da turma, considera-se importante definir algumas estratégias para 

promover a melhoria de todos os alunos. Para o efeito, apresentam-se de seguida algumas 

sugestões de medidas cuja pertinência deverá ser analisada com a Professora. 

 

 

 

 

Ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento ou informação adicional. 

Gratas pela vossa colaboração. 

 

 

Lisboa, 26 de julho de 2012 

 

 

 

As investigadoras, 

 

____________________________________________ 

Ana Lúcia Correia Agostinho 

Estudante finalista do Mestrado Integrado em Psicologia 

(FP-UL) 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Doutora Maria Dulce Gonçalves 

Professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

e Orientadora Científica deste projeto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.2. Modelo dos relatórios individuais entregues 

aos Encarregados de Educação 
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Ana Lúcia Correia Agostinho 

Endereço eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com                        Contacto telefónico: 96 336 02 12 

 

Relatório 

Resultados da Observação da Leitura Oral 

  

 

 

Nome:  

Professora:  Turma:  

Idade:  Data da 1ª observação:  Data da 2ª observação:  

 

Na sequência do estudo sobre a observação da leitura que contou com a participação do seu 

educando, vimos, por este meio, proceder à devolução dos dados respeitantes à forma como 

decorreu a sua evolução enquanto leitor, entre fevereiro e junho de 2012. Espera-se que este 

relatório possa contribuir ainda para a identificação de algumas estratégias que ajudem o seu 

educando a continuar a progredir na leitura. 

Recorda-se que, apesar de neste relatório se tenha procedido a uma análise individual dos 

resultados para efeitos de devolução dos dados, no âmbito do estudo, serão tratados em grupo, 

protegendo sempre a identidade do seu educando e do colégio. 

Nesta observação, foram medidas duas componentes da leitura: a precisão e a velocidade da 

leitura. 

 

Precisão da leitura - Percentagem de palavras corretamente lidas 

 Valor obtido Valor esperado 

1ª Observação (fevereiro 2012)  
> 96 % 

2ª Observação (junho 2012)  

 

 

Velocidade da leitura - Número de palavras corretamente lidas por minuto 

 Valor obtido Média da turma 

1ª Observação (fevereiro 2012)  [45 - 65] 

2ª Observação (junho 2012)  [61 - 83] 
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Ana Lúcia Correia Agostinho 

Endereço eletrónico: ana_agostinho@hotmail.com                        Contacto telefónico: 96 336 02 12 

Apreciação global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas propostas: 

 

 

 

 

 

 

Ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento ou informação adicional. 

Gratas pela vossa colaboração. 

 

Lisboa, 26 de julho de 2012 

 

 

Pela Faculdade de Psicologia, 

 
____________________________________ 

 

Ana Lúcia Correia Agostinho 

Estudante finalista do Mestrado Integrado em Psicologia 

(FP-UL) 

 

____________________________________ 
 

Prof.ª Doutora Maria Dulce Gonçalves 

Professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa e Orientadora Científica deste projeto 

 

 

Com o conhecimento de: 

 

____________________________________ 
 

Professora da turma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.3. Brochura entregue aos Encarregados de Educação 

  

  

 

 

 



 

 

Importa-nos criar bons leitores uma vez que a leitura é  

uma das aprendizagens de base a todas as futuras 

aprendizagens escolares. Por outro lado, importa-nos 

 criar bons leitores que sejam capazes de apreciar 

o prazer da leitura. 

O objetivo desta brochura é sugerir algumas    

estratégias de promoção da leitura que poderá 

facilmente utilizar com o seu filho e desfrutar de 

agradáveis momentos de leitura em família. 

Algumas das estratégias que aqui encontrará 

foram também utilizadas no programa 

“Leitores do Futuro”, onde se revelaram 

bastante eficazes na melhoria da leitura dos 

alunos que nele participaram. 

  

Resta-nos desejar umas boas leituras 

em família! 

  

Criar bons leitores 

para quê? 

Como criar 
bons leitores 
lá em casa? 

  

Programa “Leitores do Futuro” 

Contactos: 

ana_agostinho@hotmail.com 

96 336 02 12 

Ana Lúcia Agostinho 

Prof.ª Doutora Maria Dulce Gonçalves 

Sabia que o seu filho pode consultar obras 

de autores portugueses na internet? 

www.catalivros.org 

www.historiadodia.pt 
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Monitorizando… 

 Estabeleça com o seu filho um certo objetivo de 

leitura (ex: ler corretamente 80 palavras/min). 

 Oiça o seu filho a ler um texto adequado ao seu 

nível de escolaridade, durante 1 minuto. 

 Ao mesmo tempo, assinale  as palavras lidas incor-

retamente ou não lidas (sem que isso o perturbe). 

 Ao final de 1 minuto, peça ao seu filho para 

assinalar a última palavra lida e para contar o 

número de palavras que leu num minuto. 

 Diga-lhe quantas palavras leu corretamente e 

analise com ele os seus erros. 

 Registe o nº de palavras corretamente lidas num 

minuto, num gráfico, e observe os seus progressos! 

Para quê? 
O objetivo da leitura é extrair o signi- 

ficado do texto escrito e apropriar-se dele, 

formando novas ideias.  

Como se promove? 
 Peça ao seu filho para recontar as histórias que lê 

e identificar o que mais/menos gostou nelas. 

 Peça-lhe para, no final da leitura, procurar respon-

der a questões como: onde, quando, como se pas-

sou a história? Quem eram os seus personagens? 

Como terminou? O que aprendi de novo? 

 Sugira ao seu filho que modifique o final das histó-

rias que lê a seu gosto. 

 Sugira-lhe que  faça um trabalho criativo para 

transmitir aos outros aquilo que aprendeu com a 

sua leitura.  

 

 

 

 

 

Mas, o que é um “bom leitor”? 

Um “bom leitor” é um leitor: 

 Motivado: que gosta de ler e que o faz com 

frequência. 

 Fluente: que lê com uma precisão, velocidade 

e expressividade adequadas. 

 Crítico: que compreende o que 

lê e é capaz de pensar sobre o mesmo. 
 

Leitor Motivado! 
Para quê? 

A motivação é o motor que nos impulsiona para 

a ação. Assim, os leitores mais motivados são 

os que leem mais. 
  

Como se promove? 

 Oiça o seu filho a ler ou a falar das suas 

leituras. Sentir que somos ouvidos é uma das 

nossas  maiores motivações. 

 Reforce os seus progressos. Não se foque 

tanto nos seus erros ou naquilo que ainda não 

faz bem. Recorde-lhe aquilo que já consegue 

fazer. 

 Seja um exemplo de como é bom ler. Mostre-

lhe os seus hábitos de leitura e fale com ele 

sobre o que mais gosta de ler. 

Leitor Fluente! 
Para quê? 

A fluência na leitura é um dos melhores indicadores da 

competência leitora. Ao estar associada a uma 

automatização do reconhecimento das palavras escritas, a 

fluência na leitura é essencial para que os leitores 

consigam compreender eficazmente o que leem. 
  

Como se promove? 

Vendo… 

 Observando como fazem os leitores mais experientes.  

 Ouvindo-se a si mesmo a ler, através de uma gravação. 
  

Fazendo… 

A prática leva à perfeição! Pode utilizar diferentes 

estratégias para treinar a leitura: 

 

 Leituras repetidas: pedir ao seu filho para ler várias vezes 

o mesmo texto até atingir um determinado objetivo (ex: 

ler corretamente 100 palavras num minuto). 

 Leitura em coro: ler em simultâneo com o seu filho um 

dado texto. 

 Leitura em eco: ler uma frase de cada vez as quais serão 

lidas em seguida pelo seu filho, como um eco. Poderá 

também experimentar trocar de papéis. 

 Leitura com gravação: arranjar uma gravação do texto 

que vai ser lido e convidar o seu filho a lê-lo ao mesmo 

tempo da gravação. 

 Leitura teatral: utilizar um texto dramático ou com muitos 

diálogos e lê-lo como se se estivesse a representar as 

personagens da história. 
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Leitor Crítico! 
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