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Resumo Esta comunicação tem por finalidade apresentar resultados dum projeto de investigação 

desenvolvido pela Universidade do Minho com os 12 agrupamentos de escolas do Concelho de Braga. 

Este projeto investiga a utilização da monitorização-com-base-no-currículo enquanto abordagem 

escolar para a identificação de alunos em risco de desenvolverem dificuldades de aprendizagem 

específicas na leitura num contexto preventivo (de resposta-à-intervenção). Consideraram-se alunos 

em risco, aqueles que apresentaram resultados abaixo do percentil 20. Os dados aqui apresentados 

foram recolhidos ao longo de dois anos letivos, com a utilização de provas de monitorização-com-

base-no-currículo (Deno, 1985) denominadas de CBM- MAZE (compreensão) e CBM- oral 

(fluência), desenvolvidas para o estudo. Participaram 1400 alunos do Ensino Básico a frequentarem 

o segundo e o terceiro anos de escolaridade respetivamente no ano 2011-2012 e 2012-2013. 

Resultados preliminares do primeiro ano do estudo permitem concluir, em relação à compreensão da 

leitura (CBM- MAZE), para os 1400 alunos do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, que: 1) a prova 

de MBC- MAZE, aplicada em contexto de sala de aula em grupo, é económica, fácil de aplicar (em 

cerca de 15 minutos explicámos e aplicamos os três textos que constituíam a prova por nós 

desenvolvida) e teve uma ótima aceitação por parte dos alunos e dos professores; 2) na primeira 

aplicação, os alunos em risco presentaram um resultado médio de 2,67 (DP = 1,26) respostas corretas, 

enquanto os alunos que não estão em risco um resultado de 8,03 (DP = 2,59); 2) na segunda aplicação 

os alunos em risco presentaram um resultado de 4,58 (SD= 1,44), enquanto os alunos que não estão 

em risco um resultado de 10,37 (DP = 2,97), o que mostra o distanciamento grande entre ambos. No 

segundo ano do estudo, numa amostra de 146 alunos, foi aplicada uma prova MBC- oral no início e 

no final do 3º ano de escolaridade, que permite indicar que: 1) no início do ano letivo a média dos 

resultados dos alunos em risco foi de 46,59 (DP=9,60) palavras corretas por minuto (pcpm), ao passo 

que a média dos alunos que não estão em risco foi de 94,79 (DP=22,84) pcpm; 2) em média, o 

resultado dos alunos em risco no final do ano letivo foi de 56,38 (DP=12,92), e o resultado dos 

restantes alunos foi de 107,64 (DP=23,73) pcpm; 3) Considerando a amostra na sua totalidade, no 

início do ano letivos os alunos leram 85,21 (DP = 28,41) pcpm enquanto no final leram 97,46 (DP = 

30,07) pcpm; 4) 103 (70,55%) alunos não atingiram o objetivo das 110 pcpm; 5). Estes resultados 



 

 

referentes à fluência são particularmente do interesse dos professores pois o Ministério da Educação 

estabeleceu como meta curricular para a leitura (feita a partir de um texto), para o final do 3º ano, as 

110 palavras lidas por minutos. Adicionalmente, este estudo está a revelar-se uma oportunidade de 

os professores conhecerem uma forma de monitorizarem a leitura e de compreenderem a sua utilidade 

para a aprendizagem na sala de aula, nomeadamente para os alunos que se apresentam em risco. 
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