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INTRODUÇÃO

 Motivações do estudo:
 Escassez de provas de avaliação das competências 

específicas de literacia emergente com medidas 
fiáveis, válidas e aferidas nacionalmente (Viana & Sim-
Sim, 2007). 

 Poucos estudos para o Português Europeu (PE), 
relativamente às competências de nomeação e 
identificação do nome e som das letras maiúsculas, 
competências que são importantes na aquisição da 
leitura e da escrita (Treiman et al., 1998).
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INTRODUÇÃO

 Objetivos:
Recolher dados normativos 

relativamente à identificação/nomeação 
de grafemas/fonemas em crianças dos 

5;0 aos 7;11. 

Verificar  a validade e fiabilidade da 
PACPL

Identificar quais os fonemas/grafemas 
mais fáceis e mais difíceis  hierarquia 

de complexidade
3

MÉTODO

 Instrumento
 Para a recolha dos dados foi utilizada a PACPL (Pedro, 2013), 

tendo sido previamente analisada a validade de conteúdo deste 
instrumento estudo piloto, com crianças dos 5;0 aos 6;3

 Considerações éticas do estudo
 Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da 

Saúde da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
 Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC)
 Autorização dos agrupamentos de escolas a que as crianças 

pertenciam 
 Autorização, através do consentimento informado, aos 

encarregados de educação das crianças 

4



3

MÉTODO

 Amostra
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Faixa etária Género Feminino Género Masculino

[5;0;-5;5] 18 18

[5;6;-5;11] 18 18

[6;0;-6;5] 18 18

[6;6;-6;11] 18 18

[7;0;-7;5] 18 18

[7;6;-7;11] 18 18

108 108

216

MÉTODO

 Validação 
 Validade dos construto, pois é possível discriminar eficientemente indivíduos de 

diferentes faixas etárias (Kerlinger & Lee, 2000). 
 Fiabilidade 

 Consistência interna do instrumento, recorreu-se ao cálculo do Coeficiente alfa 
de Cronbach (Fortin, 1999). 

 Fiabilidade inter- e intra-observador recorreu-se à estatística Kappa e à 
percentagem de acordo (Almeida & Freire, 2008; Fortin, 1999). 

 As crianças usadas para avaliar o acordo inter- e intra-observador foram 
escolhidas de forma aleatória, correspondendo a 10% da amostra total (22 
crianças) (Crosbie, Holm, & Dodd, 2005; Dodd & Carr, 2003). 

 Acordo inter-observador, foi solicitada a colaboração de uma TF que preencheu 
a folha de respostas da PACPL, através da análise da versão áudio da aplicação 
da prova por parte da aluna de Mestrado. 

 Acordo intra-observador - a aluna procedeu novamente à análise da versão 
áudio da aplicação da prova com um intervalo de 5 meses entre as duas 
análises.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
DADOS NORMATIVOS
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 Melhores pontuações ao nível da nomeação e 
identificação do nome das letras quando 
comparadas com as subprovas de nomeação e 
identificação do som das letras. 

 A tarefa da identificação apresentou sempre os 
melhores resultados, do que a de nomeação. 

 As pontuações das 4 subprovas também aumentam 
com o avanço da faixa etária.

 A partir dos [7;0-7;5], as pontuações tenderam a 
estabilizar.

 Apenas a tarefa da identificação do nome das letras 
atingiu o seu valor máximo, estando as outras 
tarefas muito perto deste valor. 

Cardoso-Martins & 
Batista (2005)
Dodd & Carr ( 2003) 
Evans et al. (2006)
Pedro (2013)

Alves et al. (2007)
DGE (2013)
Reis et al.(2010)
Sucena & Castro 
(2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
ITENS MAIS DIFÍCEIS/FÁCEIS
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 Nomeação do nome
 Mais fácil  <L>, <R> e <X>
 Mais difícil <CH> <LH> E <NH>

 Nomeação do som
 Mais difícil  <CH> <LH> E <NH> 
 Intermédia  Restantes letras. 

DGE (2013)
Matos (2000) 
Alves et al. (2010)

Evans et al.(2006)
Treiman et al. 
(1998, 2008)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
HIERARQUIA DE CONHECIMENTO
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 Nomeação do nome
 Primeiro grafema a ser adquirido é o

<X>(Matos, 2000; Sucena & Castro, 2007).
 Nos [6;6-6;11] e [7;0-7;5] as crianças já

apresentam uma nomeação quase completa
de todas as letras (Sucena & Castro, 2007).

 A nomeação dos três dígrafos não foi
totalmente adquirida nas faixas etárias
estudadas (DGE, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
HIERARQUIA DE CONHECIMENTO
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 Nomeação do som
 O som da maioria das letras só é adquirido a partir

da faixa etária dos [6;6-6;11] (DGE, 2013).
 O som da letra <X> e dos dígrafos é adquirido

tardiamente - [7:0-7;5] (Evans et al., 2006;
Treiman et al., 1998, 2008).

 O facto de na idade pré-escolar não estar
adquirido nenhum fonema no presente estudo
pode estar relacionado com uma fraca
consciência fonológica (Sucena & Castro, 2007).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
ESTATÍSTICA INFERENCIAL
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Faixa
etária

Competência P-value Género

[5;5-5;11] Nomeação do nome dos dígrafos; P=0,031 Feminino
Pedro 
(2013)
Alves et al. 
(2007)

Nomeação do som das letras; P=0,008

Nomeação do som das letras maiúsculas P=0,010

[6;0-6;5] Nomeação do nome das letras; P=0,011 Masculino

Nomeação do nome dos dígrafos; P=0,003

Nomeação no nome das letras 
maiúsculas; 

P=0,004

Identificação do som das letras. P=0,041

 Diferenças estatisticamente significativas entre:
 Faixas etárias   diferenças em todas as competências (p-value =0,00)
 Gêneros  diferenças nas faixas etárias dos [5;5-5;11] e [6;0-6;5]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
FIABILIDADE
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 Consistência interna  0,982
 Muito bom, indica que o instrumento apresenta uma forte 

coesão Fortin (1999). 
 Fiabilidade inter-observador 

 Percentagem de acordo 95,60%
 K = 0,91

 Fiabilidade intra-observador
 Percentagem de acordo 96,18%
 K = 0,92

 Valores de excelência (Almeida & Freire, 2008; Fortin, 
1999; Landis & Koch, 1977)  Assegurada a 
fiabilidade do instrumento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
VALIDADE
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 Verificou-se que existem diferenças 
estatisticamente significativas entre as faixas 
etárias  possível discriminar indivíduos de 
diferentes faixas etárias.

 As pontuações da primeira faixa etária são 
completamente dispares da última faixa etária. 

 Validade de construto da PACPL está atestada 
(Kerlinger & Lee, 2000).  
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CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

 Constatou-se que aos 5 anos de idade, as
crianças já apresentam algum conhecimento do
nome das letras.

 Verificou-se que existem diferenças nas
pontuações obtidas por cada faixa etária, sendo
que o valor médio aumenta com o aumento da
faixa etária.

 Apenas se verificou diferenças entre géneros em
alguns itens.

 Análise das características psicométricas
sustentam a fiabilidade e a validade de construto
da PACPL.
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CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

 Limitações
 O reduzido número de crianças por faixa etária, ainda que a 

amostra selecionada se tenha revelado suficiente para a 
apresentação de algumas conclusões relevantes.

 Análise da fiabilidade intra-observador poderia ter sido 
realizada com recurso a uma segunda aplicação da PACPL.

 Trabalho Futuro
 Realização de um estudo mais exaustivo a nível nacional 

com um número maior de crianças.
 A utilização da PACPL em estudos futuros: Realizar estudo 

com crianças com perturbações dos sons da fala e/ou da 
linguagem.
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