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 1.1 Motivações

 Há evidências científicas que sugerem que os TFs devem estimular o desenvolvimento da
literacia emergente em crianças em idade pré‐escolar com alterações fonológicas, de
linguagem e cognitivas (ASHA 2001; Justice & Ezell 2004; Ritter 2009; Snow et al., 1998;
Whitehurst & Lonigan 1998).

 Os estudos enfatizam a importância do recurso a diferentes estímulos visuais.
Estes facilitam o processamento mental que é fundamental para a aquisição de
vários conceitos abstractos (Ehri et al., 2001; Gillon 2005; Hoffman & Norris 2006;
Torgesen et al. 1999).
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1. Consciência Grafémica;
2. Princípio Alfabético;
3. Correspondência Grafema‐Fonema;
4. Produção de sons da fala;
5. Consciência Fonémica.

• Desenvolvimento e validação de conteúdo de uma Prova de Avaliação de Competências de
Pré‐Literacia para crianças em idade pré‐escolar com idades compreendidas entre os 5 e os
6 anos de idade;

• Desenvolvimento e validação de conteúdo de um conjunto de estímulos visuais, cartões
L&S, que estimulem a melhoria da produção dos sons da fala e as correspondências
grafema‐fonema.
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 Sequência hierárquica de procedimentos proposta por Davis (1992)

Fase 1: Construção e desenvolvimento dos materiais de avaliação/intervenção

◊ Prova de Avaliação de Competências de Pré‐Literacia

• Subprovas

• Guia de Aplicação;
• Folhas de registo com instruções específicas de utilização e cotação;
• Materiais de avaliação associados.

◊ 50 Cartões L&S

• Desenvolvidos por uma Designer de Comunicação (ilustração infantil);
• Guia para as Perturbações dos sons da fala.

3

1. Nomeação do nome dos grafemas;
2. Identificação do nome dos grafemas;
3. Nomeação do som dos grafemas;
4. Identificação do som dos grafemas.

Figura 2 A menina cheira uma flor, produzindo o
som de agrado, o qual é semelhante ao som [m]
correspondente ao grafema <m>.

Grafema

Cartão L&S <m>/[m]

Cenário

4

Fotografia da 
produção do 

som

Pista de 
nasalidade

Descrições 
associadas

Figura 3 Na imagem encontra‐se o grafema <m>, as
fotografias da produção do som [m] e a respetiva
descrição. Também se encontram descritos alguns
procedimentos de estimulação para a produção do
som supracitado.
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 Sequência hierárquica de procedimentos proposta por Davis (1992)

Fase 2: Painel de Peritos

• Objetivo: Avaliação de um conjunto de itens relativos a um determinado
domínio com base em critérios específicos e objetivos.

• Reunião com 6 Terapeutas da Fala;

• Preenchimento de 3 questionários (com recurso à escala VAS).
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 Sequência hierárquica de procedimentos proposta por Davis (1992)

Fase 3: Estudo Piloto (Prova de Avaliação de Competências de Pré‐Literacia)

Objetivo: Avaliação dos procedimentos de administração e obtenção de informações acerca do 
desempenho da criança nas tarefas propostas.

• Participantes

• Definição de critérios de exclusão específicos;
• 64 crianças em idade pré‐escolar com idades compreendidas entre os 5 anos e 0

meses e os 6 anos e 3 meses;

Tabela 1 Caracterização da amostra do estudo piloto.

• Educadores de Infância e Cuidadores
• Questionários (caracterização sociodemográfica, estimulação em contexto natural, …)

6

Grupo N Género Idade (anos, meses)

1
16 M 5;0 ‐ 5;5

16 M 5;5 ‐ 6;2

2
16 F 5;0 ‐ 5;5

16 F 5;5 ‐ 6;3
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Fase 4: Intervenção Terapêutica (Cartões L&S)
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Objetivo: Aplicação prática dos cartões L&S.

• Local: Centro Hospitalar Tondela‐Viseu

• Participantes (“single group design”):

Criança Género Idade (anos; meses) Diagnóstico

L.A. M 6;2 Atraso Fonológico

J.D. M 5;9 Atraso Fonológico

A.F. M 6;5 Atraso Fonológico

F.C. M 5;3 Atraso Fonológico

M.G. M 6;3 Atraso Fonológico

M.C. F 5;6 Atraso Fonológico

A.M. F 6;0 Atraso Fonológico

Tabela 2 Características dos participantes na intervenção terapêutica.

• Aplicação de instrumentos de avaliação

 Intervenção Terapêutica (Cartões L&S)
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A intervenção terapêutica foi realizada numa perspetiva “combined letter name sound
condition” (Piasta & Wagner 2010).

Tabela 3 Esquema ilustrativo da sequência das sessões terapêuticas.

Semana Alvo

1 Avaliação Pré‐Intervenção

2 Avaliação Pré‐Intervenção

3 A + B

4 A + B + C

5 A + B + C + D

6 A + B + C + D

7 A + B + C + D

8 A + B + C + D

9 Avaliação Pós‐Intervenção

42 sessões de intervenção 
realizadas por uma TF externa 

ao estudo

Medidas de resultados (alvo de comparação): PCC, ocorrência dos processos
fonológicos (%), inventário fonético, competências de pré‐literacia.
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Fases 1 e 2 (Questionário B)

Figura 4 Análise dos resultados segundo o método de Bland‐Altmanmodificado (Bland & Altman 1986).

Valores contidos nos 
limites esperados  de 

concordância

Valores fora dos 
limites  esperados 
de concordância

• Boa concordância inter‐avaliador;
• Verifica‐se que a Prova apresenta itens relevantes, objetivos, claros e precisos (cinza
claro);

• Maior discordância nas perguntas 6, 15 e 17;
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Fases 1 e 2 (Questionário C)

Figura 5 Análise dos resultados segundo o método de Bland‐Altmanmodificado (Bland & Altman 1986).

Valores contidos 
nos limites 

esperados  de 
concordância

• Boa concordância inter‐avaliador;

• Sugestões realizadas ao cartão L&S b/[b] (pergunta 1.2);

• Homogeneidade de itens com pontuações elevadas (cartões L&S: <p>/[p]; <l>/[l]; <c>/[k];
<g>[ɡ]).
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Figura 6 Análise dos resultados segundo o método de Bland‐Altmanmodificado (Bland & Altman 1986).

Fases 1 e 2 (Questionário C)

Valores contidos 
nos limites 

esperados  de 
concordância

• Boa concordância inter‐avaliador;

• Desvalorização da clareza de imagem e pertinência prática do cartão L&S b/[b] (pergunta
3.2);

• Homogeneidade do aumento da concordância para itens com pontuações elevadas (pistas de
vozeamento e nasalidade; cartões individualizados).
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Fases 1 e 2

• Há diversas recomendações sobre qual o melhor método para a análise da validade de
conteúdo (Carmines & Zeller 1979);

• A Metodologia de Davis (1992) é recomendada em vários estudos (Carmines & Zeller
1979; Lynn 1986; Davis 1992; Webb 2003);

• A fase 2 permitiu reduzir o viés decorrente da fase 1 (Lynn 1986);

• Os critérios definidos sugerem que o Painel de Peritos apresenta familiaridade na área do
estudo (conhecimento e prática clínica) (Davis 1992);

• Seis (6) elementos são suficientes para garantir confiança nos resultados
obtidos (Lynn 1986);

• Maior discordância na validação de conteúdo dos cartões L&S do que na Prova de Avaliação
de Competências de Pré‐Literacia.

• Experiências clínicas diversas podem explicar os resultados obtidos;
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Fase 3 (Estudo Piloto)

Grupo N Género Competência Pontuação (%)

Média DP

Grupo 1 32 M NNL 47.5 33.7

Grupo 2 32 F NNL 63.5 29.8

Grupo 1 32 M NSL 13.3 25.2

Grupo 2 32 F NSL 22.0 30.5

Grupo N Género Competência Pontuação (%)

Média DP

Grupo 1 32 M INL 73.9 28.8

Grupo 2 32 F INL 87.1 18.4

Grupo 1 32 M ISL 56.7 27.3

Grupo 2 32 F ISL 67.5 27.0

• As crianças do género
feminino têm
desempenhos superiores
às crianças do género
masculino;

• As pontuações das
subprovas de INL/NNL
foram superiores às
subprovas de ISL/NSL;

Tabela 4 Pontuações obtidas pelas crianças nas competências de NNL e NSL.

Tabela 5 Pontuações obtidas pelas crianças nas competências de INL e ISL.
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Fase 4 (Intervenção Terapêutica)

Competências de Pré‐Literacia (correspondências grafema‐fonema)

L.A.;  J.D.; 
A.F.; A.M.

L.A.
J.D.; A.F.; 

F.C.
M.G.; A.M.

M.C.F.C.; M.G.; M.C.

A presença sistemática dos cartões L&S durante a intervenção terapêutica direcionou mais
facilmente a atenção da criança para a estrutura fonológica do nome do grafema, o que
favoreceu a aquisição do respetivo som (Piasta & Wagner 2010).
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Fase 4 (Intervenção Terapêutica)
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Percentagem de ocorrência dos processos fonológicos

Criança Pré Pós

L.A. 75% 79%

J.D. 71% 76%

A.F. 64% 71%

F.C. 77% 79%

M.G. 66% 67%

M.C. 69% 72%

A.M. 86% 89%

Verificam‐se ligeiras melhorias na % de
ocorrência dos processos fonológicos e na
PCC (PI) no período pós‐intervenção.

Percentagem de consoantes corretas ((PCC (PI))

Tabela 6 Comparação da PCC (PI) antes e após um período de intervenção.
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Fase 4 (Intervenção Terapêutica)

• Verificam‐se ligeiras melhorias nas várias medidas de resultados, pois o período de
intervenção foi reduzido (Berntsson & Palle 2010);

• As melhorias são sugestivas dos benefícios decorrentes das especificidades da intervenção
terapêutica e da presença de alguns preditores:

• Os cenários dos cartões L&S podem ter ajudado as crianças com atraso fonológico na
aquisição das competências estimuladas durante e após a intervenção terapêutica , o que é
sugestivo da sua representatividade (Hernádez‐Nieto 2002);

• Introdução de um reduzido número de grafemas (Roth et al., 2002);

• Influência das estruturas fonológicas CV/VC (McBride‐Chang 1999; Treiman &
Kessler 2003; Foy & Mann 2006; Randolph 2012);

• Controlo da similaridade fonológica dos estímulos (Foy & Mann 2006;
Treiman & Kessler 2003);
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• A Prova de Avaliação de Competências de Pré‐Literacia permite a avaliação do
conhecimento do nome/som das letras, possibilitando observar o efeito das
intervenções;

• O cartões L&S podem facilitar a prática clínica e o desenvolvimento de novos estudos de
investigação;

• Subjetividade do processo de validação de conteúdo;

• Amostra de reduzida dimensão;

• Ausência de grupo de controlo.

• Obtenção de dados normativos sobre o conhecimento do nome/som das letras;

• Verificar o efeito de outros cartões L&S e noutras patologias (e.g. dislexia, …);

• Criação de livros alfabéticos “alphabet books” (Norris 2001).

Limitações

Trabalho futuro


