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Modelo de atendimento à diversidade: Práticas eficazès no ensino da leitura junto de alunos com' dificuldades de aprendizagem específi cas
Paula \4arisa F' v' Alves, Ana Paula Louçáo Martins Er Luís Augusro de Miranda Correia (lnsr. politéc. Bragança& Univ. Minho) o

O presenre Poster tem como finalidade dar a conhecer um projecro de investigação, que decorre desde Ouru-bro de 2009, e cuja execuçáo prática-ter á início no ano lectivo de 2010/2011 . Ë.;r."d.-;;;;;.* ;;;;;um esPaço de reflexão em Ìorno da problemática das Dificuldades deAprendizrg.- Ef..í6cas cenrradas na

ltt,^u.", 
Esrima-se que, em porrugrl cerca de 4go/o dos arunos com Necessidades Ed";r;;;r;;;;;;

Dificuldades de Âprendizagem Específicas (correia, 2008) e que desres, cerca de s0% ;;. rern um progressoadequado na leitura (sha1'witz,. 2008). Os resultados de i're.uençóes baseadas na invesrigaçáo revelam umaumento da probabilidade de obtençáo de resulrados posirivos, por parre dos alunos (Brown-Chidsey &Steege' 2005)' considerando estes dados, pretende-se .o,n .r,. p.á1..,o d*.nuolu.ì, i-,ipl.-.nrrr e analisaro impacto de um:conjunto de práricas reeducarivas baseadas na investigaçáo, no conrexro do Modelo deAtendimento à Diversidade (Cor.reia, 1997).
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Modelo de atendimento à diversidade: Práticas eficazes no ensino da leitura junto de alunos com 
dificuldades de aprendizagem específicas 
Paula Marisa F. V. Alves, Ana Paula Loução Martins & Luís Augusto de Miranda Correia (Inst. Politéc. Bragança & Univ. Minho) 

O presente poster tem como finalidade dar a conhecer um projecto de investigação, que decorre desde Outu~ 
bro de 2009, e cuja execução prática.terá início no ano lectivo de 2010/2011. Pretende-se, antes de mais,criar 
um espaço de reflexão em torno da problemática das Dificuldades de Aprendizagem Específicas centradas na 
leirura. Esrima-se que, em Portugal, cerca de 48% dos alunos com Necessidades Educativas Especiais tem 
DHicüldadesde Aprendizagem Específicas (Correia, 2008) e que destes, cerca de 80% não tem um progresso 
adequado na leitura (Shaywitz" 2008). Os resultados de intervenções baseadas na investigação revelam um 
aumento da probabilidade de obtenção de resultados positivos, por parte dos alunos (Brdwn-Chidsey & 
Steege, 2005). Considerando estes dados, pretende-se com este projecto desenvolver, implementar e analisar 
O impacto de um conjunto de práticas reeducativas baseadas na investigação, no contexto do Modelo de 
Atendimento à Diversidade (Correia, 1997) . 
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