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Está ao alcance de qualquer pai. Não precisa ser um especialista. Mas ajudar o seu �lho queEstá ao alcance de qualquer pai. Não precisa ser um especialista. Mas ajudar o seu �lho que

apresenta um quadro de dislexia pode ser um desa�o.  Para que consiga desenvolver algumasapresenta um quadro de dislexia pode ser um desa�o.  Para que consiga desenvolver algumas

competências ou fortalecer a sua autoestima há estratégias simples que pode seguir. Algumas,competências ou fortalecer a sua autoestima há estratégias simples que pode seguir. Algumas,

cujo respetivo sucesso só depende de si.  cujo respetivo sucesso só depende de si.  

Antes de mais, tenha em atenção que as crianças (e as famílias) são todas diferentes. E, como tal,Antes de mais, tenha em atenção que as crianças (e as famílias) são todas diferentes. E, como tal,

há abordagens que resultam e outras que podem não surtir efeito. Não entre em pânico se ashá abordagens que resultam e outras que podem não surtir efeito. Não entre em pânico se as

primeiras estratégias não forem e�cazes. É normal que, só depois de as experimentar, consigaprimeiras estratégias não forem e�cazes. É normal que, só depois de as experimentar, consiga

encontrar e escolher a que melhor serve o seu �lho. Eis algumas que pode tentar em casa:encontrar e escolher a que melhor serve o seu �lho. Eis algumas que pode tentar em casa:

Leia em voz alta todos os dias. Leia em voz alta todos os dias. Se o seu �lho ainda é criança, aconselhamos a leitura de livros deSe o seu �lho ainda é criança, aconselhamos a leitura de livros de

banda desenhada. Se for um pouco mais crescido, uma história do famoso Harry Potter pode serbanda desenhada. Se for um pouco mais crescido, uma história do famoso Harry Potter pode ser

uma boa solução. Para um adolescente, considere a leitura de artigos de revista, jornal ou talvezuma boa solução. Para um adolescente, considere a leitura de artigos de revista, jornal ou talvez

uma receita. A sua leitura em voz alta, deforma diária, pode permitir ao seu �lho compreender euma receita. A sua leitura em voz alta, deforma diária, pode permitir ao seu �lho compreender e

expandir com maior probabilidade de sucesso a sua base de conhecimento global. expandir com maior probabilidade de sucesso a sua base de conhecimento global. Pratique. Pratique. 

Perceba quais são os interesses do seu �lho. Perceba quais são os interesses do seu �lho. Uma criança com dislexia e outros problemas deUma criança com dislexia e outros problemas de

leitura consegue interessar-se mais facilmente por um livro se o respetivo tema for do seuleitura consegue interessar-se mais facilmente por um livro se o respetivo tema for do seu

interesse. Experimente, por exemplo, histórias de mistério, banda desenhada, livros de desporto einteresse. Experimente, por exemplo, histórias de mistério, banda desenhada, livros de desporto e

 de artistas musicais.  de artistas musicais. Investigue.Investigue.

Use áudio-livros. Use áudio-livros. A internet é um grande contributo e pode ajudá-lo a encontrar os temas maisA internet é um grande contributo e pode ajudá-lo a encontrar os temas mais

desejados. Nas livrarias, alguns livros também já são vendidos em formato digital. Sabia que, ouvirdesejados. Nas livrarias, alguns livros também já são vendidos em formato digital. Sabia que, ouvir

uma história no computador (ou no tablet) enquanto se olha para as respetivas palavras, pode seruma história no computador (ou no tablet) enquanto se olha para as respetivas palavras, pode ser

uma boa ajuda para ensinar o seu �lho? É verdade. A estratégia pode permitir ao seu �lhouma boa ajuda para ensinar o seu �lho? É verdade. A estratégia pode permitir ao seu �lho

relacionar os sons que está a ouvir com as palavras que vê.relacionar os sons que está a ouvir com as palavras que vê. Experimente. Experimente.

Procure aplicações na internet e outras ajudas tecnológicas.Procure aplicações na internet e outras ajudas tecnológicas. Processadores de texto e de Processadores de texto e de

correção ortográ�ca podem ajudar as crianças com problemas de leitura e ortogra�a. Oscorreção ortográ�ca podem ajudar as crianças com problemas de leitura e ortogra�a. Os

programas de reconhecimento de voz também podem ser importantes para o desenvolvimentoprogramas de reconhecimento de voz também podem ser importantes para o desenvolvimento

destas competências do seu �lho. Deixe-o ditar as suas ideias em vez de as digitar. É um bomdestas competências do seu �lho. Deixe-o ditar as suas ideias em vez de as digitar. É um bom

exercício. Na internet, não faltam aplicações que permitem desenvolver as habilidades de leitura.exercício. Na internet, não faltam aplicações que permitem desenvolver as habilidades de leitura.

Procure. Procure. 

Observe e tome notas. Observe e tome notas. Observe o seu �lho mais de perto e tome notas sobre o seu comportamento.Observe o seu �lho mais de perto e tome notas sobre o seu comportamento.

Verá que ajuda a revelar padrões e a identi�car os problemas. As suas anotações podem serVerá que ajuda a revelar padrões e a identi�car os problemas. As suas anotações podem ser

preciosas para os professores na escola, os médicos e outros pro�ssionais. preciosas para os professores na escola, os médicos e outros pro�ssionais. Tudo começa por aqui.Tudo começa por aqui.

Concentre-se no esforço, não no resultado. Concentre-se no esforço, não no resultado. Estimule o seu �lho a querer melhorar. O seuEstimule o seu �lho a querer melhorar. O seu

encorajamento constante vai ajudá-lo a permanecer motivado. Faça-o perceber a importância dosencorajamento constante vai ajudá-lo a permanecer motivado. Faça-o perceber a importância dos

afetos, dos abraços, dos beijos. Sempre que sentir pequenos progressos partilhe com ele eafetos, dos abraços, dos beijos. Sempre que sentir pequenos progressos partilhe com ele e

reconheça-o. Esse reconhecimento é fundamental para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo,reconheça-o. Esse reconhecimento é fundamental para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo,

reforce a ideia de que errar é humano e que todos nós erramosreforce a ideia de que errar é humano e que todos nós erramos . . 

Perceba o que se sente. Perceba o que se sente. Através dos olhos do seu �lho tente perceber o que pode estar a sentir.Através dos olhos do seu �lho tente perceber o que pode estar a sentir.

Esse exercício é importante na medida em que o pode ajudar a saber lidar com os problemas eEsse exercício é importante na medida em que o pode ajudar a saber lidar com os problemas e

comas soluções. Se os pais souberem o que o �lho está a sentir em determinado momento menoscomas soluções. Se os pais souberem o que o �lho está a sentir em determinado momento menos

difícil, será essa a escolha da estratégia mais correta a seguir. difícil, será essa a escolha da estratégia mais correta a seguir. Experimente até acertar na maisExperimente até acertar na mais

e�caz.e�caz.

Faça da sua casa uma biblioteca. Faça da sua casa uma biblioteca. Coloque vários livros que podem interessar ao seu �lhoColoque vários livros que podem interessar ao seu �lho

espalhados pela casa. Na sala, nos quartos e até na casa de banho. O seu �lho sentir-se-áespalhados pela casa. Na sala, nos quartos e até na casa de banho. O seu �lho sentir-se-á

estimulado para a leitura. Quando sair à rua, por exemplo, para comer uma pizza, dar um passeioestimulado para a leitura. Quando sair à rua, por exemplo, para comer uma pizza, dar um passeio

ou fazer uma viagem, leve consigo um livro. E, sempre que possível, leia-o em família para que sejaou fazer uma viagem, leve consigo um livro. E, sempre que possível, leia-o em família para que seja

discutido em conjunto. discutido em conjunto. Seja criativo e encontre maneiras de incentivar a leitura e a escritaSeja criativo e encontre maneiras de incentivar a leitura e a escrita . . 

Aumente a con�ança. Aumente a con�ança. Use as atividades extracurriculares e outros passatempos para ajudar aUse as atividades extracurriculares e outros passatempos para ajudar a

melhorar a autoestima e a resiliência do seu �lho. melhorar a autoestima e a resiliência do seu �lho. Experimente diferentes formas de identi�car,Experimente diferentes formas de identi�car,

construir e reforçar os seus pontos fortesconstruir e reforçar os seus pontos fortes ..

 

Artigo publicado pelo Sei – Centro de Desenvolvimento e AprendizagemArtigo publicado pelo Sei – Centro de Desenvolvimento e Aprendizagem

O Centro SEI é um espaço dedicado ao desenvolvimento e à aprendizagem em todas as etapas da vida humana. Somos uma equipaO Centro SEI é um espaço dedicado ao desenvolvimento e à aprendizagem em todas as etapas da vida humana. Somos uma equipa

multidisciplinar de especialistas em di�culdades de aprendizagem (dislexia, hiperatividade e outros desa�os do desenvolvimento).multidisciplinar de especialistas em di�culdades de aprendizagem (dislexia, hiperatividade e outros desa�os do desenvolvimento).

Para mais informações: Para mais informações: www.centrosei.ptwww.centrosei.pt
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