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Ação de formação de curta duração 
 

A Neurociência da leitura 

Ensinar a ler com o MÉTODO FONOMÍMICO Paula Teles® 

 

 

1. Introdução 

Ensinar as crianças a ler, a escrever e a expressar as suas ideias com clareza, são das mais importantes 

funções dos professores.  

A leitura é a chave que permite o acesso a todos os outros saberes.  

As crianças que ao longo da escolaridade não adquirirem um nível eficiente desta competência irão ser 

penalizadas na sua vida pessoal e profissional.    

Quando as crianças iniciam a escolaridade as expectativas de todos os intervenientes envolvidos no 

processo de aprendizagem são enormes.  

A grande maioria das crianças realiza esta aprendizagem sem esforço e com prazer, porém, cerca de 5 

a 10 por cento, manifestam dificuldades inesperadas e persistentes que geram sentimentos de 

surpresa, incompreensão e sofrimento.  

Até há poucos anos a origem desta dificuldade era desconhecida, era uma incapacidade invisível, um 

“mistério” que gerou mitos, preconceitos e estigmas que acompanharam e ainda acompanham, muitas 

crianças, jovens e adultos.  

A tomada de consciência desta dificuldade, inesperada e incompreensível, incentivou a realização de 

inúmeras investigações com o objetivo de encontrar uma explicação cognitiva e neurocientífica para 

os processos mentais envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita.  

Desses estudos emergiu a “Neurociência da Leitura”, que se desenvolveu apoiada nos conhecimentos 

da neurologia, psicologia e pedagogia. 

Os resultados desses estudos têm-se revelado extremamente úteis permitindo responder a diversas 

questões:  

Quais as diferenças entre linguagem falada e linguagem escrita?  

Quais as “habilidades” -conjunto de processos e representações mentais - que necessitam ser 

ensinadas explicitamente?  

Quais as dificuldades experimentadas por algumas crianças? 

Quais os princípios orientadores dos métodos de ensino que provaram ser mais eficientes?  

Esta ação de formação pretende responder às necessidades de formação dos professores neste 

domínio, em concordância com os conteúdos e orientações do Plano Nacional de Leitura. 

PNL -  https://www.facebook.com/PNL2027/videos/615261282445288  

 

 

https://www.facebook.com/PNL2027/videos/615261282445288
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2. Objetivos 

− Apresentar os resultados dos recentes estudos sobre a “Ciência da Leitura”, ciência que se 

desenvolveu com os contributos da psicologia cognitiva e das neurociências e das suas 

implicações nas práticas educativas; 

−  Aprofundar conhecimentos sobre o MÉTODO FONOMÍMICO Paula Teles®, um método fónico-

silábico, de ensino da leitura e da escrita, baseado nos resultados da investigação científica, no 

estudo e longa prática da autora, professora e psicóloga educacional, na reeducação da crianças e 

jovens com perturbações da leitura e da escrita; 

− Implementar o MÉTODO FONOMÍMICO Paula Teles®, em situações de ensino da leitura e escrita e 

de reeducação e refletir sobre as práticas pedagógicas.    

 

3. A Neurociência da Leitura                      

− A Neurociência da Leitura 

− Diferenças entre bons e maus leitores 

− É difícil aprender a ler… É difícil ensinar a ler… 

− Dislexia - Teoria do Défice Fonológico 

− Diferenças Funcionais entre Bons e Maus leitores  

− Dislexia?  

− Perspetiva histórica  

− Dislexia – O que significa?  

− Dislexia – Definição 

− DSM-5 – Perturbação da aprendizagem específica 

− Relação entre processamento fonológico e leitura 

− Teoria do défice fonológico 

− A neurociência da leitura – Que melhorias para o ensino 

− Habilidades a ensinar sequencialmente 

− Princípios orientadores dos métodos estruturados   

− Superioridade dos métodos fónicos 

− Imagens cerebrais dos resultados após a reeducação com métodos fónicos  

− A importância do diagnóstico e reeducação precoces  

− Sinais e alerta 

− Epidemiologia nos diferentes países – estudos translinguísticos 

− Mitos e conhecimento científico 

− Terapias sem suporte científico 

− O estado das artes 

− E agora? Qual o meu contributo? 

− Perguntas e respostas 
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4. Ensinar a a ler com o Método Fonomímico Paula Teles® 

O ensino de crianças com dislexia deve seguir orientações específicas, quer quanto às habilidades que 

devem ser ensinadas, quer quanto aos princípios que devem seguir os métodos de ensino. 

Os programas de Ensino Estruturado, fónico-silábicos, multissensoriais, sistemáticos e cumulativos, 

não só ajudam as crianças com dislexia como também são os mais eficazes para todas as crianças. 

Estes programas ensinam sequencialmente as várias habilidades que as crianças necessitam aprender 

para progredir na complexa caminhada de aprender a ler até chegar à leitura fluente e compreensiva: 

Consciência fonológica – O conhecimento da estrutura dos sons que formam as palavras faladas, é 

um elemento crítico na aprendizagem da leitura, é o fator com maior valor preditivo de sucesso. Este 

conhecimento inclui o rimar, contar palavras, segmentar palavras em sílabas e fonemas, manipular 

fonemas. 

Correspondências sons-letras – Depois das crianças terem desenvolvido a consciência dos fonemas 

há que aprender a associar os sons às letras, aprender o som e a forma de cada letra, conhecer o 

Princípio Alfabético. 

Leitura de sílabas – A leitura de sílabas, leitura conjunta de dois fonemas, “Fusão Fonémica”, é das 

habilidades mais difíceis de aprender. Por mais rapidamente que se pronunciem as letras “Jota” + “a” 

não chegamos à sílaba “já”. Há que aprender a descodificar os diversos tipos de sílabas das mais 

simples às mais complexas. 

Leitura de palavras - Para ler palavras as crianças precisam ler, em sequência, as diversas sílabas que 

formam cada palavra, memorizar cada sílaba para aceder à fonologia correta da palavra, saber fazer as 

“Fusões Silábicas Sequenciais”. 

Leitura Fluente e Precisa – Para conseguir compreender a mensagem escrita a criança tem que 

conseguir ler corretamente cada palavra e ler o texto com a velocidade leitora correspondente ao seu 

ano de escolaridade.  

Escrever com uma Caligrafia Legível sem Erros Ortográficos - Para ortografar uma palavra é 

necessário identificar todos os sons que a constituem, saber quais as letras que representam esses 

sons, saber quais as formas que correspondem a essas letras, saber como é que essas letras são 

desenhadas de modo a conseguir uma caligrafia e ortografia corretas. 

Os leitores disléxicos conseguem compensar as dificuldades leitoras, contudo as dificuldades 

ortográficas tendem a persistir ao longo de toda a vida, pelo que se acentua a discrepância entre a sua 

capacidade leitora e ortográfica. 
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O Ensino Estruturado resultante dos diversos estudos científicos segue princípios orientadores 

precisos:  

Ensino Sistemático - Significa que a organização dos conteúdos a serem aprendidos segue a ordem 

lógica da linguagem oral. A sequência tem que começar pelos conceitos, e elementos, mais básicos e 

prossegue metodicamente até aos conceitos e elementos mais difíceis. 

Ensino Cumulativo - Significa que cada passo tem que estar fundamentado em conceitos 

previamente aprendidos. 

Ensino Explícito - Significa que o ensino de todos os conceitos é intencional, deliberado, e com 

uma interação continua entre o adulto e a criança. Não se assume que a criança, por si própria, é 

capaz de deduzir naturalmente os conceitos a aprender. 

Ensino Diagnóstico - Significa que o professor realiza um ensino individualizado que atende às 

necessidades específicas de cada criança. O ensino é baseado na avaliação cuidadosa e contínua, tanto 

informalmente (por exemplo, a observação) como formalmente (por exemplo, com medidas 

padronizadas). Os conteúdos apresentados devem ser dominados até à sua automatização. A 

automaticidade é fundamental para a criança poder disponibilizar toda a atenção e recursos cognitivos 

para a compreensão do texto e expressão escrita. 

Até chegar à leitura fluente e compreensiva, o cérebro tem que percorrer um longo e difícil percurso.  

A criança tem que fazer a aquisição e a automatização de uma hierarquia de habilidades: “consciência 

fonológica” (identificar e manipular palavras, sílabas e fonemas); “princípio alfabético” (as 

correspondências fonema → grafema e vice-versa); “fusão fonémica” (leitura conjunta de dois, ou 

mais, fonemas); “fusões fonémicas sequenciais” (leitura sequencial de sílabas); encontrar a fonologia 

correta para cada palavra e ainda automatizar todas estas competências para, finalmente, atingir um 

nível de leitura fluente, precisa e compreensiva.  

A ideia de ensinar a ler através de métodos globais, que partem de textos, de frases, de palavas e que 

não ensinam explicitamente as correspondências letras-sons não é eficaz pois que não ensinam a 

descodificar, mas sim a memorizar imagens de palavras.   

  

5. Livros do Método Fonomímico Paula Teles®  

 O método é composto por oito livros, CD e CD-ROM, sendo cada um específico para o 

ensino/aprendizagem de cada uma das diversas “habilidades” implicadas na leitura e escrita: 

 1.  Cartões Fonomímicos – Apresenta 44 “Cartões Fonomímicos” com as imagens das diversas 

personagens e as respetivas correspondências som-letra. Ensina as correspondências som-letras e 

inclui  um CD com 44 “Cantilenas do Abecedário”; 
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  2.  Parque dos Fonemas/A Magia dos Sons das Letras - Contem exercícios de desenvolvimento da 

“Consciência Fonológica”, “Princípio Alfabético”. Inclui um CD com 25 “Cantilenas do Abecedário” 

e um Livro de Apoio com as letras em relevo; 

 3.  Abecedário e Silabário -   Ensina o “Princípio Alfabético”, contem todas as sílabas da língua 

portuguesa, as correspondências regulares e irregulares som-letra e letra-som, treina a “Fusão 

Fonémica” . Tem autocolantes para cada sílaba e autocolantes prémio; 

4.  Livro de Leitura e Caliortografia 1 / A Magia da Leitura 1  – Contem exercício de leitura e escrita 

de Palavras e Textos com gráficos para registar, e monitorizar, a Velocidade e Correção Leitoras. 

Apresenta as letras com correspondências som-letra biunívocas em sílabas CV,  CVV,  VC, VCV. 

Tem autocolantes para cada texto e autocolantes prémio; 

5.  Livro de Leitura e Caliortografia 2 / A Magia da Leitura 2 - Contem exercício de leitura e escrita de 

Palavras e Textos com gráficos para registar, e monitorizar, a Velocidade e Correção Leitoras. 

Apresenta as letras com correspondências som-letra múltiplas, casos especiais, em sílabas CV,  CVV, 

VC, VCV, autocolantes para cada texto e autocolantes prémio; 

6.  Livro de Leitura e Caliortografia 3 / A Magia da Leitura 3 - Contem exercício de leitura e escrita de 

Palavras e Textos com gráficos para registar, e monitorizar, a Velocidade e Correção Leitoras. 

Apresenta as sequências consonânticas em sílabas CCV,  CVV, CVC, CCVCC. Tem autocolantes para 

cada texto e autocolantes prémio; 

7.  Caderno de Caliortografia e Vocabulário Cacográfico – Contem os Exercícios de Caliortografia de 

cada um dos Livro de Leitura e Caliortografia e o Vocabulário Cacográfico com  a metodologia de 

correção dos erros ortográficos. Os livros de Leitura e Caliortografia têm autocolantes em duplicado 

para serem usados em cada exercício; 

8. Trocas Fonológicas - Consciência Fonológica e Fonoarticulatória, Exercícios de Leitura e 

Ortografia. O livro inclui: Prefácio de Maria Armanda Costa, Professora da FLUL, investigadora do 

CLUL; Fundamentação Teórica que aborda os conhecimentos atuais sobre Consciência Fonológica e 

Fonoarticulatória, as   irregularidades nas correspondências som ↔ letra, as causas das trocas entre os 

pares de consoantes que se confundem, os critérios de elaboração e a metodologia de utilização; 

Exercícios Fonológicos e Fonoarticulatórios com imagens que permitem visualizar o ponto de 

articulação, o modo de articulação e o tipo de vozeamento de cada fonema; CD-ROM interativo com 

as “Cantilenas do Abecedário” e as respetivas imagens associadas a fotografias que põem em 

evidência a posição da   boca, dos lábios, dos dentes e das cordas vocais (garganta), para cada um dos 

pares de letras que se confundem porque apresentam diferenças articulatórias mínimas: f/v, t/d,p/b, 

c/g, x/j, s/z, m/n, b/d, n/d, nh/lh. 
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6. Decreto-Lei n.º 54/2018 - Medidas para os alunos com dislexia. 
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