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O que 
fazemos? 

 

Quem 
somos? 

Porque 
existimos? 



APRESENTAÇAO DA APPDAE 
 

 A APPDAE é uma associação de beneficência, 

sem fins lucrativos, que resultou dos esforços 

conjuntos de Pais, Encarregados de Educação e 

Técnicos de Educação na área das Dificuldades 

de Aprendizagem Específicas (DAE). 

 



 

 

 
Salvador, olha o 

atacador! 
 

Congresso 
 Site 

 



 

 

 
Salvador, olha o atacador! 

 



 

   

Por que existe a APPDAE? 
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Educação Inclusiva  

Da Retórica à Prática 

Resultado do Plano de Acção 2005-2009  

DGIDC 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular 



 

INDICADORES MEC 2009  

Alunos em escolaridade obrigatória           

1 235 464 
Alunos com NEE e com PEI                                

                             31 776  (2,6%) 
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INDICADORES MEC 2009 vs investigação 

 

 10 a 12%      ►    só com DAE deveria haver cerca de 
123 mil alunos referenciados 

 
(Miranda Correia e Rosa Ferreira in “Inclusão”, nº 8 – 2008/2009,  

Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho) 

  



 

INDICADORES MEC 2009 vs investigação 

No entanto, com DAE, em 2009 

    haveria 

 referenciados           15 252 

não referenciados              107 748  
  



 DADOS MEC 

 E a intervenção profissional?   

  

 Aumentou o nº de terapeutas 
ocupacionais, terapeutas da fala, 
fisioterapeutas, formadores e intérpretes 
em língua gestual portuguesa 



 DADOS MEC 

 Publicaram-se  
 

  18 000 volumes em Braille  

  1458 manuais digitais para alunos c/ 
baixa visão 

 



 DADOS MEC 

 Quantos manuais se publicaram 
para alunos com DAE? 

Quantos € se investiram na 

formação dos professores de  

ensino regular relativamente às  

DAE?  



 DADOS MEC 

 publicaram-se … 

ZERO manuais para alunos com DAE 

 investiu-se… 

ZERO € na formação para professores do 
ensino regular na área das DAE 



A APPDAE existe  

 para dar voz aos problemas dos alunos com 
DAE 

 porque as DAE e os alunos com DAE parecem 
ser “invisíveis” aos olhos do ME 

 porque é urgente aplicar verbas na 
intervenção profissional junto dos alunos 
com DAE 

 



 

 Finalmente, a APPDAE existe  

  para lembrar que o investimento  

 presente na intervenção adequada 

 evita  custos futuros. 

 



 

  

Contactos 

appdae@gmail.com 

www.appdae.net 

 



A Dislexia  e a Hiperatividade na  
Escola e na Família  



 

 Sinais de alerta? 

 

Dislexia, disortografia, disgrafia, 
discalculia. 

Hiperatividade 
 





 Em comparação com alunos da mesma 
idade e do mesmo nível de escolaridade 

  Na leitura: 

 leitura hesitante, silabada  (recorrendo a imagens, 
quando existem) 

 omissão/adição de sílabas  na palavra 

 dificuldade na leitura de palavras novas /inventadas 

 relutância em ler em voz alta 

  

  

 



  

 

 

  

 

 

Mas o que é isso 
exatamente de não 

conseguir ler… como os 
outros? 



Dificuldades na leitura 
 

BBC 
第84届电影奥斯卡金像奖即将揭晓，法国无声电影《艺术家
》是角逐本届奥斯卡最佳影片的大 

 

黑白默片《艺术家》(在奥斯卡颁奖前的几大电影节里已经获
得了众多的主要奖项 

第84届电影奥斯卡金像奖即将揭晓，法国无声电影《艺术家
》是角逐本届奥斯卡最佳影片的大热门。 

黑白默片《艺术家在奥斯卡颁奖前的几大电影节里已经获得
了众多的主要奖项。 

相关内容 

 



Dificuldades na leitura 

 

 

de Volkskrant 

 Een advertentie waarin cosmeticabedrijf  zijn 
antirimpelcrème een langdurig liftend effect 
toedicht, is misleidend. Dat oordeelde de 
Reclame Code Commissie (RCC) na een klacht 
van programmamaakster Jetske van den 
Elsen. De commissie wil dat het 
cosmeticabedrijf niet meer op deze wijze 
reclame maakt.  

http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html


Dificuldades na leitura 

第84届电影奥斯卡金像奖即将揭晓，法国无声电影《艺术家》是角逐本
届奥斯卡最佳影片的大  

 

 

 

黑白默片《艺术家》(在奥斯卡颁奖前的几大电影节里已经获得了众多的
主要奖项 

第84届电影奥斯卡金像奖即将揭晓，法国无声电影《艺术家》是角逐本
届奥斯卡最佳影片的大热门。 

黑白默片《艺术家在奥斯卡颁奖前的几大电影节里已经获得了众多的主
要奖项。 

相关内容        

 

http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/world/2012/02/120226_oscar_84th.shtml


Dificuldades na leitura 

de Volkskrant 
 
Een advertentie waarin cosmeticabedrijf zijn 
antirimpelcrème een langdurig liftend effect toedicht, is 
misleidend. Dat oordeelde de Reclame Code Commissie 
(RCC) na een klacht van programmamaakster Jetske van 
den Elsen. De commissie wil dat het cosmeticabedrijf niet 
meer op deze wijze reclame maakt.  

http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html
http://www.bjd.com.cn/10ty/201201/10/t20120110_1341921.html






O texto visto pelos alunos com dislexia 



Dificuldades na leitura 





 Expressão escrita: 

 

 letra irregular/ilegível (omissões, inversões, 
confusões) 

 desrespeito pelas margens, linhas 

 erros de concordância, ausência de sinais de 
pontuação, acentos 

 

  

 



 
 dificuldade na organização planificação de 

textos 

 

 textos demasiado  sintéticos, “listas” de ideias 

 

 não conseguem tirar apontamentos legíveis 

 

  

 







 

 Na expressão oral 

 

 dificuldade de sequencialização correta de ideias 

 exposição demasiado sucinta 

 dificuldade em intervir na aula 

 vocabulário impreciso, às vezes limitado 

 

  

 



Em que se traduzem  as DAE na escola e em 
casa? 

Dificuldades 

 organização e cumprimento de tarefas 

 organização do estudo diário 

 preparação para  os testes 

 cumprimento de instruções 

 



 

O que fazer? 

Intervenção profissional  

 

 acompanhada   intervenção da  

     escola e da família 



3  Pontos importantes 

3º 
Consolidação 
de hábitos e 

rotinas 

2º  

Reforço 
positivo 

1º 
Aceitação 

A intervenção em casa 
e na escola  



1º  

Aceitação 
 

 

 



1º  

Aceitação 
 

 

 



1º  

Aceitação 
 

 

 



1º  

Aceitação 

 
 

 inteligência na média ou acima da média, não 
existe défice cognitivo, mas… 

 

 



 

 

 

 

 

 ACEITAR que estes filhos/alunos não 
conseguem  

 prestar atenção “como os outros” 

 ler, escrever  ou fazer contas “como os 
outros” 

 estar quietos nas aulas “como os outros” 

 

 



 

ACEITAÇÃO 

    

 

 

 

 A CIF deve ser usada no processo de 
referenciação? 

 
 

Processo de referenciação  
DL  3/2008 

PEI (CIF) 
Dislexia – condição permanente 



 Aceitação na  Escola 

  Na sala de aula 
 

As estratégias adotadas para 
alunos com DAE e hiperatividade 
beneficiam toda a turma, MAS SÃO 
ESSENCIAIS para  os que tem DAE e 
hiperatividade! 

  



 Aceitação na  Escola 

   

 
 
Na biblioteca, no refeitório, no recreio… 

 

integração, igualdade de tratamento NÃO É 
tratar todos da mesma maneira 



 

Igualdade de tratamento NÃO É tratar todos da 
mesma maneira 

 

 



2º ponto : Reforço positivo   

 

Professores e Família têm necessariamente de  
trabalhar em conjunto. 

Na Escola 

• O Professor como agente de mudança (este 
aluno não deve ser rotulado de “diferente”) 

Em Casa 

• baixa auto-estima: prática de uma atividade  
• consolidação de rotinas e hábitos de estudo 

 
 

http://www.tonomundo.org.br/blogs/akilaeakola/files/2009/10/tonomundo1.JPG


3º Consolidação de 
hábitos e rotinas 

Na sala de aula 
(exemplos) 

 rotinas de trabalho: 
pedir a palavra, o 
registo dos TPC   

 regras de 
funcionamento da aula  

 



  

 

o registo dos TPC para 
adolescentes 



 

Hábitos e Rotinas na Escola 

 onde sentar estes alunos? 

 elementos distratores na sala de aula 

 a planificação da aula, tempo para refletir 

 escrever no quadro, os powerpoint 

 apontamentos, leitura em voz alta, instruções 
claras (uma de cada vez…) 

 

 



 

 o caderno diário 

 registo dos TPC …e a 2ª hipótese 

 correção dos trabalhos 

 avaliação escrita e oral  

 rotinas na sala de aula, o “tempo no banco”  

 as mnemónicas! 

 

 

 





MNEMÓNICAS  

Vamos contar uma PETA 

 

 

Personagens,  Espaço,  Tempo… 
e Ação!!! 

 



MNEMÓNICAS  

Vamos fazer um reconto 

1º - identificar e caraterizar as Personagens; 

2º Descrever o Espaço 3º …e o Tempo. 

Agora, sim, começa a contar a Ação! 

 

Personagens,  Espaço,  Tempo… 



MNEMÓNICAS 

 

 

 

 

 Ri Disto Intensamente Porque Burro igual 

Viste Nunca em Portugal  !  

                       



MNEMÓNICAS 

 

Teorema do resto 

O Resto da Divisão Inteira de um 
Polinómio por um Binómio é Igual ao 

Valor Numérico do Polinómio 

 



MNEMÓNICAS 
 

 

 

 

Que Hora                      é essa Igual ao  

 

Sono  Que  às vezes Cá  

me dá?  

 



MNEMÓNICAS 
 

 

 

 

  Very Soon a train shall come  

value  size  age  time shape colour origin 
matter 

a lovely large 18th-century rectangular 
brown Portuguese wooden table 



 

 Questões práticas  

 folha de registo dos TPC 

 TPC, testes, PPT, fichas,  etc              criação de 
email de turma; plataforma moodle, placard 
da escola à entrada da escola  (cada professor 
anota os TPC, datas de avaliação, etc) 

  

 

 



 

  Consolidação de hábitos e rotinas  

 Estratégias para usar em casa: as rotinas 

 Estabelecer rotinas diárias  

Ao chegar a casa  
 organizar o estudo;  

 fazer os TPC /estudar 

 fazer a mochila 



ao chegar a casa  



ao chegar a casa  



 

  Consolidação de hábitos e rotinas  

 Estratégias para usar em casa: as rotinas 

 

Antes de deitar  

 Verificação da mochila 

 Preparação da roupa para o dia seguinte 

 Hora de deitar 

 



 

  Consolidação de hábitos e rotinas  

 Estratégias para usar em casa: as rotinas 

 

Ao acordar  

 Hora de levantar 

 Pequeno Almoço 

 Sair de casa a horas 

 



ao levantar 

antes de deitar 
 



ao levantar 
 

antes de deitar 



 Outras estratégias para implementar 

em casa 

 Instruções simples e diretas 

 Negociar  prazos realistas e próximos 

 Instituir um sistema de “recompensas” (não 

materiais), evitar “castigos” 

 



 Trazer a família à Escola  

Porquê? Para quê? 

 ácido acetilsalicílico 

 amoxicilina e ácido clavulânico 

metformina 

 desloratadina 





 Trazer a Família à Escola: a Festa das 
Famílias 

 

 Peddy Paper com equipas formadas 
aleatoriamente por pais e alunos 
“misturados” (as boas práticas) 

  

 O chá das mães       
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