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Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas  

    

Secundariamente podem surgir dificuldades 
de compreensão leitora, experiencia de 
leitura reduzida que podem impedir o 
desenvolvimento do vocabulário e dos 
conhecimentos gerais”. 
 
Sinais de Alerta (Coelho, 2014, p. 19) 

 
Pré-escolar: 
 

 Início tardio do desenvolvimento da 
linguagem aos níveis fonológico, 
articulação e fluidez; 

 Problemas em conseguir rotinas; 

 Início tardio da marcha; 

 Falta de habilidade para realizar algumas 
tarefas motoras (agarrar numa colher; 
chutar uma bola; atar os sapatos); 

 Atraso na estruturação e no conhecimento 
do esquema corporal; 

 Problemas de lateralidade (confunde a 
esquerda com a direita); 

 Dificuldades em aprender 
poemas/cantigas simples; 

 Falta de interesse por rimas; 

 Dificuldade na aprendizagem das letras e 
soletração; 

 Dificuldade no reconhecimento das letras 
do deu nome. 

 

              

 

 

 

 

 

Diz-me 

E eu esquecerei, 

Ensina-me 

E eu lembrar-me-ei, 

Envolve-me 

E eu aprenderei. 

 

Provérbio Chinês 

 

 

 

Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas (DA) 

De acordo com Luís Miranda Correias (2008) “As 
dificuldades de aprendizagem específicas 
dizem respeito à forma como um indivíduo 
processa a informação – a recebe, a integra, 
a retém e a exprime -, tendo em conta as 
suas capacidades e o conjunto das suas 
realizações (Coelho, 2014 p.9).  
 

As dificuldades de aprendizagem específicas 
podem, assim, manifestar-se nas áreas da 
fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou 
da resolução de problemas, envolvendo 
défices que implicam problemas de memória, 
perceptivos, motores, de linguagem, de 
pensamento e/ou metacognitivos (Correia, 2008 

cit. in Coelho, 2014 p.9).  
 
 

Estas dificuldades, que não resultam de 
privações sensoriais, deficiência mental, 
problemas motores, défice de atenção, 
perturbações emocionais ou sociais, embora 
exista a possibilidade de estes ocorrerem em 
concomitância com elas, podem, ainda alterar 
o modo como o individuo interage com o meio 
envolvente” (Coelho, 2014 p.9).  
. 

 

Dislexia  

De acordo com a Associação Internacional de 
Dislexia (2003), a Dislexia “É caracterizada 
por dificuldades na correcção e/ou fluência na 
leitura de palavras e por baixa competência 
leitora e ortográfica. Estas dificuldades 
resultam tipicamente de um défice na 
componente fonológica da linguagem que é 
frequentemente imprevisto em relação a 
outras capacidades cognitivas e às condições 
educativas. 



   
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 
1º Ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico: 
 

 Falta de interesse por livros impressos; 

 Dificuldades motoras na execução de 
exercícios manuais e de grafismos (preensão 
do lápis); 

 Dificuldade em noções temporais 
(ontem/hoje/amanhã; antes/agora/depois); 

 Dificuldade em associar as letras aos sons 
(aprendizagem do alfabeto); 

 Dificuldade em ler palavras monossilábicas e 
em soletrar palavras simples;  

 Compreensão verbal deficiente; 

 Fuga a actividades de leitura. 
 

                                          
A Partir do 2º. Ano do primeiro Ciclo do Ensino 
Básico: 
 
Problemas na Expressão Oral 
 
 

 Dificuldade na pronúncia de palavras longas; 

 Utilização de vocabulário reduzido e 
impreciso; 

 Incapacidade para responder a uma questão 
rapidamente; 

 Dificuldade na memorização de datas, nomes, 
números de telefone;  

 Dificuldade em compreender 
piadas/provérbios/gírias; 

 Dificuldade com sequências como os dias da 
semana, meses do ano, tabuada; 

 Tendência para a escrita em espelho. 
 

 
Problemas na Leitura 
 
 

 Leitura lenta, silábica, decifratória e cansativa; 

 Dificuldade na leitura de palavras novas e/ou 

desconhecidas; 

 Nível de leitura abaixo do esperado para a 

sua idade; 

 Omissão/adição de letras/sílabas; 

 Substituição de palavras que não consegue 

ler por palavras com o mesmo significado 

(“carro” em vez de “automóvel”); 

 Falta de gosto por ler, baixa autoestima, 

sentimentos de frustração; 

 Recusa na leitura em voz alta diante da 

turma; 

 Atenção instável. 

                                         

 

 

. 

Discalculia  

“Um distúrbio de aprendizagem que interfere 
negativamente com as competências de 
matemática de alunos que, noutros 
aspectos, são normais. Assim, trata-se de 
uma desordem neurológica específica que 
afeta a habilidade de uma pessoa 
compreender e manipular números” (Filho, 

2007 cit. in Coelho 2014, p. 170. 
 
 
 

Sinais de Alerta (Coelho, 2014, p. 19) 
 
 
 

 Escassa habilidade para contar (cálculos 

simples resolvidos de forma lenta; 

dificuldades em contar por ordem 

decrescente); 

 Dificuldades na identificação (visual e 

auditiva) dos números (tendência 

esporádica para colocarem números na 

ordem errada, como “15” e vez de “51”); 

 Dificuldades na compreensão (símbolos, 

conjuntos, quantidades); 

 Incapacidade para estabelecer uma 

correspondência recíproca (associar um 

numeral à contagem de objectos, por 

exemplo, ou no “transporte” dos números); 

Dificuldades nos conceitos de medidas, na 
aprendizagem das horas e também na 
compreensão do valor das moedas 
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Disgrafia 

“É uma perturbação de tipo funcional 
que efeta a qualidade da escrita do 
sujeito, no que se refere ao seu traçado 
ou à grafia (…), com problemas de 
execução gráfica e de escrita das 
palavras” (Torres & Fenrnández, 2001, p. 127 cit. 

in Coelho, 2014, p. 72) 
 

 
Sinais de Alerta (Coelho, 2014, p. 77) 
 
 
 

 Traçados exageradamente grossos ou 

finos e pequenos ou grandes; 

 Ritmo de escrita excessivamente 

rápido ou lento; 

 Letras separadas, sobrepostas ou 

ilegíveis, com as ligações distorcidas; 

 Postura gráfica incorreta (dificuldade 

em utilizar correctamente o 

lápis/caneta com que escreve); 

 Caligrafia, geralmente, inclinada. 

 

 

 

Disortografia  
 

“Um conjunto de erros da escrita que 

afetam a palavra, mas não o seu traçado 

ou grafia, pois uma criança disortográfica 

não é forçosamente, disgráfica. Trata-se 

de uma perturbação que afeta as 

aptidões da escrita e que se traduz por 

dificuldades persistentes e recorrentes 

na capacidade da criança em compor 

textos escritos (Pereira, 2009 cit. in Coelho, 

2014, p. 116). 

Sinais de Alerta (Coelho, 2014, p. 120) 
 
 
 

 Dificuldades na correspondente 
fonema-grafema (nem sempre 
consegue reproduzir por escrito aquilo 
que ouve); 

 Erros ortográficos (omissões, adições, 

inversões, uniões e separações 

incorrectas das letras); 

 Substituição de letras (semelhantes 

sonoramente e/ou visualmente e que 

revele dificuldades em recordar as 

regras de ortografia, como por 

exemplo, os sinais de pontuação, 

poderá vir a tornar-se disortografia). 

 

 

Referência Bibliográfica 

Coelho, D. T. (2014). Dificuldades de 

aprendizagem específicas: dislexia, disgrafia, 

disortografia e discalculia. Porto: Areal 

Editores. 
 


