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Dificuldades de Aprendizagem (D.A.) são diagnos-

ticadas quando os   resultados da criança  em  testes  

de leitura, expressão  e/ou   matemática  estão   

substancialmente abaixo  do  esperado para  a sua  

idade, escolarização e nível de inteligência. A criança 

com D.A. manifesta assim: dificuldades significa-

tivas na aquisição e uso da compreensão audi-

tiva, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estas pertur-

bações são intrínsecas ao indivíduo e devem-se, presumivelmente, a disfunção do sis-

tema nervosa central.  

As dificuldades de aprendizagem interferem significativamente no rendimento 

escolar ou nas actividades da vida diária que exigem capacidades de leitura, escrita ou 

matemática.  

Aparece em crianças com uma inteligência normal ou superior, que não apresen-

tam problemas emocionais ou sociais e que foram submetidas a processos de ensino 

adequados.  

A criança ou jovem com D.A. apresenta frequentemente algumas das seguintes 

características:  

 Hiperactividade;  

 Problemas psicomotores;  
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 Labilidade emocional;  

 Problemas gerais de orientação  

 Perturbação da atenção  

 Impulsividade  

 Perturbações da memória ou raciocínio;  

 Dificuldades na audição e na fala; 

Nem todas as crianças com D.A. manifestam as mesmas dificuldades. Podemos 

assim distinguir 4 Perturbações Especificas de Aprendizagem: 

 Dislexia  

 Disortografia  

 Disgrafia  

 Discalculia  

 

 

DA (Dificuldades de Aprendizagem) é um termo geral que se refere a um grupo 

heterogéneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e 

uso da compreensão auditiva, fala, leitura, escrita, raciocínio, ou habilidades matemáti-

cas.  

Estas desordens são intrínsecas ao indivíduo, presumivelmente devem-se a disfun-

ções do sistema nervoso central, e podem ocorrer ao longo da vida. Problemas nos 

comportamentos de auto-regulação, percepção social e interacção social podem existir 

com as DA, mas não constituem por eles próprios uma DA. Embora as DA possam ocorrer 

concomitantemente com outras dificuldades ou com influências extrínsecas, elas não 

são o resultado dessas condições ou influências. (National Joint Committee om Learning 

Disabilities)  

 

 

 

 

 Atraso no desenvolvimento da linguagem.  

 Atraso do desenvolvimento psicomotor.  

 Leitura feita de forma lenta, sem ritmo e com erros.  

 Dificuldade na compreensão da leitura.  

 DEFINIÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS 

SINAIS INDICADORES DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS 

 

http://www.appdae.net/dislexia.html
http://www.appdae.net/disortografia.html
http://www.appdae.net/disgrafia.html
http://www.appdae.net/discalculia.html
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 Vocabulário reduzido.  

 Dificuldades em produzir rimas.  

 Dificuldade na descodificação grafema-fonema.  

 Dificuldades motoras na execução de exercícios manuais e de grafismos.  

 Escreve com erros ortográficos e gramaticais.  

 Dificuldade em efectuar cálculos.  

 Ansiedade e insegurança.  

 Baixo auto-conceito e auto-estima.  

 Comportamentos agressivos.  

 Falta de motivação e grande desinteresse pelo estudo. 

 

 

 

 

 Dislexia – É uma perturbação da linguagem que se mani-

festa na dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita, 

isto é, na dificuldade de distinção ou memorização de letras ou 

grupos de letras, e problemas de ordenação, ritmo e estrutura-

ção das frases, afectando tanto a leitura como a escrita. 

 

 Disortografia – Constitui uma dificuldade da escri-

ta, que pode manifestar-se independentemente de 

haver ou não alterações na leitura. Conjunto de erros da 

escrita, feitos de forma sistemática, que afectam a pala-

vra mas não o seu traçado ou grafia, que podem provo-

car a total ininteligibilidade dos escritos. 

 

 Disgrafia – Alteração da escrita que a afecta na 

forma ou no significado, sendo do tipo funcional. Pertur-

bação na componente motora do acto de escrever, provocando compressão e 

cansaço muscular, que por sua vez são responsáveis por uma caligrafia deficiente, 

com letras pouco diferenciadas, mal elaboradas e mal proporcionadas. 

 

TIPOS DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS 

 

http://www.appdae.net/dislexia.html
http://www.appdae.net/disortografia.html
http://www.appdae.net/disgrafia.html
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 Discalculia – O termo discalculia deriva de acalculia, o qual 

descreve um transtorno adquirido da habilidade para realizar opera-

ções matemáticas, depois de estas se terem desenvolvido e consoli-

dado. Contrariamente à acalculia, a discalculia encontra-se sobretudo 

em crianças, é de carácter evolutivo ou desenvolvimental, não resulta de uma 

lesão e associa-se sobretudo a dificuldades de matemática.  

 

 

 Perturbação de Hiperactividade com Déficite de Atenção.  

 Perturbação de Oposição.  

 Problemas Emocionais e Comportamentais.  

 Perturbações do Espectro do Autismo (Síndrome de Asperger).  

 Síndrome de la Tourette        

             

             

             

         

 

Ao reservar todos os dias um período de tempo intei-

ramente dedicado aos filhos, e ao revelar disponibilidade 

para os ouvir, os pais das crianças com D.A. podem estar a 

contribuir decisivamente para o seu desenvolvimento.  

Nestes momentos, são várias as estratégias que 

podem ser empregues, por exemplo:  

 Utilize palavras simples e concretas enquanto dá instruções á criança, demons-

trando sempre o que pretende. Transmita uma instrução de cada vez e de reforço 

positivo sempre que a criança complete a tarefa com sucesso. 

 

 Previsibilidade, consistência e rotinas fornecem um maior sentimento de segu-

rança: horários para as diversas actividades diárias, para os trabalhos de casa, etc.  

 

 Estabeleça diariamente um horário de estudo e mesmo que não tenha traba-

lhos de casa, o seu filho terá de usar esse período para trabalhar em algo relacio-

nado com as aprendizagens.  

 

PROBLEMAS ASSOCIADOS 

AOS PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 Como ajudar as crianças com Dificuldades de Aprendizagem? 

ComoCC 

C 

C 

Como ajudar as crianças com Dificuldades de Aprendizagem 

 

http://www.appdae.net/discalculia.html
http://www.appdae.net/phda.html
http://www.appdae.net/perturboposicaodesaf.html
http://www.appdae.net/documentos/informativos/Sindrome_de_Asperger.pdf
http://www.appdae.net/sindrotourette.html
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 Em vez de fazer as coisas para a criança, trabalhe com a criança. Peça-lhe que 

indique quando não precisa mais da sua ajuda.  

 

 O local de trabalho deve ser confortável, adequado e livre de distracções. 

Permita algumas escolhas sobre o ambiente de estudo (ouvir musica suave, sentar-

se no chão), desde que não perturbe o trabalho.  

 

 Elabore um “estojo de T.P.C.“ que inclua lápis, esferográficas, cola, fita, borra-

chas, dicionário, tesoura, etc. – quaisquer materiais que a criança necessite. Man-

tenha estes materiais juntos numa embalagem plástica.  

 

 Lembre-se que os trabalhos para casa da criança são da responsabilidade da 

própria, não da sua! E apenas responsável por assegurar um local onde esta possa 

trabalhar sem interrupções.  

 Incentive a criança a aderir a uma modalidade desportiva ou recreativa. Desta 

forma, esta a criar oportunidades para que tenha sucesso, exercício físico e inte-

racção com os pares, contribuindo significativamente para a sua auto-estima. 

 

 

 

 

 

Com o objectivo de proporcionar a todos os 

alunos uma educação inclusiva, é necessário anali-

sar adaptações a estabelecer e determinar os fac-

tores a reajustar ou modificar, para que os alunos 

ultrapassem as insuficiências que apresentam em 

determinadas áreas:  

Dificuldades no campo da atenção 

  Diminuir a distância entre professor e aluno, mantendo-se ou sentando-se na 

proximidade. 

 Estabelecer lugares preferenciais, à frente perto do professor e  longe de fontes 

de distracção  (portas, janelas, áreas com grande movimento  dentro da sala 

de aula). 

AOS PROFESSORES… 

 O QUE PODEM FAZER… 
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 Sentar  o aluno  com  problemas  de  concentração perto de alunos que evi-

denciam boa  capacidade  de concentração e que podem funcionar como 

bons modelos.  

 Aumentar  o  incentivo  através  do  contacto  físico  (mão  no  ombro,   por 

exemplo) ou visual (olhar). 

 Variar o tom de voz quando procede a qualquer exposição. 

 Imprimir um ritmo animado às exposições. 

 Transmitir indicações, instruções e explicações breves para proporcionar uma 

maior atenção do aluno. 

 Atribuir  tarefas  que  sejam  adequadas  ao nível  do aluno  e que possam ser 

realizadas de forma independente. 

 Dividir o trabalho em parcelas menores ajuda a manter os alunos mais motiva-

dos, e evita que se desviem das tarefas assim como reduz a frustração. 

 Recompensar  ou  reforçar  positivamente  o aluno por um certo número de 

itens concluídos com correcção. 

 Entregar aos alunos exemplos escritos que funcionem como referência. 

 Dar indicações ao aluno para sublinhar a cores instruções de trabalho e pala-

vras importantes. 

 Recorrer à prática orientada antes do aluno trabalhar na tarefa de forma inde-

pendente. 

 Permitir que o aluno peça esclarecimentos aos colegas, enquanto trabalha na 

carteira. 

 Estabelecer um contrato relativo ao comportamento esperado durante a reali-

zação das tarefas, incluindo incentivos positivos. 

  Aumentar significativamente as oportunidades de envolvimento activo do alu-

no na aula e recorrer a técnicas de colocação de questões que envolvam 

todos os alunos. 

 

Dificuldades no campo da memória 

 Ensinar e praticar formas de categorizar e de agrupar informação. 

 Ensinar uma variedade de mnemónicas e de estratégias. 

 Ensinar o aluno a fazer associações   por  categorias, procurando aspectos que 

permitam agrupar os termos e que facilitem a sua memorização. 

 Ensinar o aluno a associar terminologia nova e não familiar com palavras fami-

liares e com idêntico som, por exemplo. 

 Usar acrónimos. 
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 Ensinar   o  aluno   a  construir   frases   disparatadas  usando   a primeira letra de 

cada palavra para representar a informação a ser memorizada sequencialmen-

te. (exemplo para recordar os planetas a partir do Sol: “Micas, verdadeira  ter-

nura  monstruosa,   já   saboreou   umas   nove   piranhas”    – M = Mercúrio; V = 

Vénus;  T = Terra;  M = Marte;  J = Júpiter;   S = Saturno;  U = Úrano;  N = Neptuno; 

P = Plutão). 

 Ensinar e modelar uma forma particular de praticar a memorização que consis-

te em, oralmente, repetir por várias vezes, a informação pretendida. 

 Ensinar o aluno a elaborar   sínteses  e esquemas, registo de palavras-chave. 

 Pedir ao aluno que repita as instruções dadas pelo professor, antes de iniciar a 

tarefa. 

 Pedir ao aluno para sublinhar a cores a informação importante e os conceitos a 

serem aprendidos. 

 Intensificar a vertente prática (exercícios práticos) e fazer revisões dos conteú-

dos de diversas formas. 

 Pedir ao aluno para registar por escrito todos os trabalhos solicitados, de prefe-

rência numa agenda ou num bloco de notas específico e comum a todas as 

disciplinas. 

 Dar indicações ao aluno no sentido de que espera ver todos os trabalhos regis-

tados. 

 Recorrer a listas de verificação e listas de coisas a fazer. 

 Permitir o uso de ferramentas de apoio, tais como tabelas e quadros de multipli-

car, dispositivos de verificação da ortografia, glossários temáticos, dicionários, 

sínteses gramaticais, entre outros. 

 

Necessidade de proceder a adaptações dos testes/provas de avaliação 

 Entregar ao aluno fichas com folhas de exercícios e de testes que sejam fáceis de 

ler (impressas, linguagem acessível, espaçamento duplo, tamanho da letra, mar-

gens amplas, cópias com qualidade). 

 Evitar testes ou fichas de trabalho manuscritas. 

 Eliminar do teste palavras desnecessárias e expressões que possam confundir o 

aluno. 

 Dar instruções em termos claros e usando frases simples e curtas (vocabulário 

simplificado). 

 Usar uma cor diferente para as instruções ou palavras-chave, ou destacá-las de 

outra forma. 
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 Dar a possibilidade da avaliação se fazer mediante resposta breve (escolha múl-

tipla, verdadeiro/falso, preencher espaços em branco, correspondências, legen-

dagem). 

 Apresentar uma lista de palavras entre as quais o aluno deve seleccionar a cor-

recta para preencher os espaços em branco dos exercícios dos testes. 

 Conceder tempo suplementar para realizar o teste. 

 Dar ao aluno um exemplo dos diferentes tipos de questões que irão encontrar nos 

testes. 

 Dividir um teste em partes e permitir que o aluno o  resolva  em  dias diferentes 

em vez de os pressionar a fazer um teste longo num só tempo lectivo - permitir 

que  o  aluno  retome o  teste oralmente,  depois  de o ter resolvido por escrito, 

pois  o  aluno  poderá  melhorar  a  cotação  do seu exercício, se for capaz de 

demonstrar um conhecimento maior do que o denotado nos testes escritos. 

 Apresentar, ao longo da unidade de ensino, frequentemente breves questioná-

rios e revisões com exercícios práticos (avaliação formativa). 

 Distribuir testes para serem realizados em casa, como trabalho de casa. 

 Ler as questões do teste para o aluno. 

 Antes de atribuir cotação final ao teste, assinalar aspectos incorrectos na resolu-

ção apresentada pelo aluno e permitir que este tente corrigir os erros cometidos. 

Só depois estabeleça a cotação final. 

 Testar o que foi ensinado. 

Adaptações na sala de aula  

As Dificuldades de Aprendizagem não são uma entidade homogénea. Pelo contrá-

rio, as crianças com este diagnóstico têm prognósticos diferentes e dificuldades diversas. 

Por isso, as estratégias a adoptar na sala de aula, deverão ser individualizadas. Porem, 

quanto maior a variedade nas abordagens aos conteúdos académicos, maior a proba-

bilidade de “chegar” a todos os alunos.  

 

Seguem-se algumas sugestões de adaptações e actividades possíveis de realizar na 

sala de aula:  

 Antes de ler uma história, texto ou livro, analise com a turma o título e as ilustra-

ções da capa. Permita as crianças prever do que trata os textos, durante a leitura, 

adivinhar o que acontecera na história pela observação das imagens.  
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 Actividades de famílias de palavras ou de rimas são sempre úteis para o treino 

da consciência dos sons das letras.  

 

 Explore as letras e palavras de formas variadas: representar letras com o corpo, 

escrever com “digitintas“, utilizar plasticina, etc.  

 

 As crianças com D.A. lêem mais devagar e tem dificuldades na compreensão 

dos textos e enunciados. Por isso, deverão ter mais tempo para a realização dos 

testes escritos. 

 

 Tenha especial atenção para o tamanho e tipo de letra utilizados nos testes   

  e fichas de trabalho que, por vezes, podem não ser os mais acessíveis para  

  toda a classe.  (por   exemplo,   maior   espaço   entre   as questões, maior  

  tamanho de letra).  

 

 Complemente instruções escritas com as verbais, tanto na classe como nas 

situações de testes.  

 

 Estes alunos podem ter dificuldades em seguir instruções longas. Por isso, assegu-

re-se que a criança compreendeu o que lhe e pedido, e se necessário, divida-as 

em elementos mais simples. Complemente as instruções com pistas visuais e 

demonstrações sempre que possível.  

 

 Apresente as tarefas/matérias escolares que exijam mais atenção ou esforço 

mental no período da manha, e deixe as que exigem mais actividade física para a 

tarde.  

 

 

 

 

 CORREIA, L. M. (2005). Inclusão e Necessidades Educativas Especiais: um guia 

para educadores e professores. Porto: Porto Editora.  

 

 CORREIA, L. D. M., & MARTINS, A. P. (1999 ). Dificuldades de aprendizagem : que 
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LEITURA E SITES RECOMENDADOS 
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