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Resumo: A Consciência Fonológica (CF) consiste numa competência metalinguística relacionada com o reconhecimento 
da estrutura fonológica da linguagem, envolvendo as capacidades de identificação, manipulação e segmentação de 
unidades mínimas da fala, que contribuem para a aprendizagem da leitura e da escrita. A aprendizagem da CF é 
desenvolvida num sistema de escrita alfabético, tendo por base a perceção da consciência grafema-fonema (Cárnio, Sá, 
Jacinto & Soares, 2015). Assim, a aquisição da CF segue um grau crescente de complexidade, dividindo-se em diferentes 
graus de consciência, nomeadamente a consciência da palavra, a consciência silábica, a consciência intrassilábica e a 
consciência fonémica (Roazzi, Roazzi, Justi & Justi, 2013). Neste sentido, a consciência da palavra diz respeito à capacidade 
de segmentar uma frase em palavras, a consciência silábica corresponde à capacidade de identificar e manipular as sílabas 
de uma palavra, a consciência instrassilábica representa a capacidade de identificar e manipular as unidades sonoras 
menores do que as sílabas e maiores do que os fonemas que constituem a palavra e, por último, a consciência fonémica 
remete para a capacidade de dividir as palavras em fonemas e de as analisar (Rios, 2013). 
De acordo com alguns autores, verifica-se a importância da estimulação e do treino das competências fonológicas da 
criança desde uma idade precoce e de forma gradual, uma vez que esta capacidade aumenta e se complexifica ao longo 
da fase pré-escolar e na transição para a escolar (Santos, Pinheiro e Castro, 2010; Correia, 2010). Assim, destaca-se a 
relação existente entre a CF e a aprendizagem da leitura e da escrita. Contudo, apesar das capacidades de leitura e 
escrita serem influenciadas pela estimulação da CF, contribuem também para o progresso das várias formas de CF. Para 
além disso, ao longo do desenvolvimento da CF, a criança aumenta as suas competências de aprendizagem da leitura e 
da escrita, permitindo o estabelecimento dessa capacidade (Roazzi, Roazzi, Justi & Justi, 2013). Com o presente estudo, 
pretende-se verificar a adequação de um conjunto de atividades de promoção da CF em crianças de idade pré-escolar e 
1º ano de escolaridade, através da compreensão do grau de facilidade de aplicação das atividades, por parte dos 
educadores e professores, em contexto educativo, bem como da medição da complexidade das mesmas considerando as 
suas características estruturais (tipo de estímulo – imagens e palavras-, instruções e estrutura gráfica). O estudo apresenta 
uma metodologia qualitativa, tendo um desenho de estudo do tipo descritivo, com a aplicação da técnica de Delphi para 
a recolha de dados por meio de um questionário. A amostra corresponde ao número de educadores e professores que se 
encontram em contacto com a população em estudo, sendo que o processo de seleção da amostra foi intencional, 
baseando-se na técnica de amostragem não probabilística. Aplicar-se-á, ainda, o Teste de Linguagem - Avaliação da 
Linguagem Pré-escolar (TL-ALPE) (Mendes, Afonso, Lousada & Andrade, 2014), a Grelha de Observação da Linguagem 
– Nível Escolar (GOL-e) (Kay & Santos, 2014) e o Protocolo de Avaliação da Discriminação Auditiva (PADA) (Almeida, 
Sousa, Leal, Antunes, Santos, Mina & Dixe, s.d.) para avaliar as competências linguísticas das crianças.  
Os Encarregados de Educação foram informados acerca dos procedimentos, das questões éticas e dos objetivos do projeto. 
Assim, pretende-se determinar a qualidade e pertinência do conjunto de tarefas elaborado. 
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