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EMENTA 

Definição de dislexia, consideração de suas causas e consequências. Desenvolvimento da leitura em crianças típicas e 

disléxicas.  

 

OBJETIVOS  

Fundamentar os alunos com o que há de mais avançado na ciência da educação, em neurociência e em 

psicolinguística sobre a leitura e seus transtornos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 A disciplina é estruturada em três unidades que são apresentadas no AVA e em um guia e em um 
e-book. Foi elaborado com a Orientação e Supervisão Pedagógica do Centro de Apoio à Educação a 
Distância (CAED/UFMG). 
 
UNIDADE 1 – Dislexia: definição, causas e consequências 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1.1 O que é dislexia? 
1.2 Qual é a sensação de ter dislexia? 
1.3 O que causa a dislexia? 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Esperamos que você, ao final desta unidade, seja capaz de: 
• entender o que é dislexia; 
• explicar como essa condição se expressa no comportamento e na vida da criança; 
• comparar diferentes definições de dislexia; 
• listar os fatores causadores da dislexia; 
• comparar as diferentes causas da dislexia postuladas por diferentes teorias; 
• avaliar as consequências da dislexia. 
 

CH REMOTA 
 

O curso é 
ministrado 

INTEIRAMENTE 
forma remota 



 

 
UNIDADE 2 – Aprendizagem e desenvolvimento da leitura 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
2.1 Reconhecimento de palavras 
2.2 O cérebro e a linguagem 
2.3 Processamento da linguagem 
2.4 Fases de desenvolvimento da leitura 
2.5 Além da identificação das palavras 
 
OBJETIVOS 
 
Esperamos que você, ao final desta unidade, seja capaz de: 
• defender por que o reconhecimento automático e rápido das palavras escritas é um 
pré-requisito para se tornar apto a compreender textos; 
• descrever as fases de desenvolvimento da leitura do ponto de vista neurocognitivo; 
• enumerar os fatores necessários para a compreensão da leitura. 
 
 
UNIDADE 3 – As principais dificuldades de aprendizagem da leitura para crianças típicas e 
disléxicas 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
3.1 Dificuldades na aprendizagem da leitura 
3.2 Comorbidades 
 
OBJETIVOS 
 
No final desta unidade, você será convidado para testar a sua aprendizagem. Sendo capaz de: 
• explicar as grandes dificuldades na aprendizagem da leitura; 
• distinguir as dificuldades específicas de leitura de outros tipos de dificuldade. 
 
 

 

METODOLOGIA 

A disciplina é ministrada na modalidade a distância. É auto instrucional e o seu conteúdo é apresentado no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA-MOODLE) e em um guia.  Inicia-se com o Fórum de Apresentação em que a docente e 
a tutora que a auxilia se apresentam, seguido da apresentação de cada aluno. Ao longo dela os alunos participam do 
Fórum de Notícias, do Fórum de dúvidas e do Fórum de comunicação entre tutor e aluno. Estão previstas por volta 
de 20 atividades, elaboradas com os recursos disponíveis no MOODLE.  Muitas delas são exercícios de fixação de 
aprendizagem, que embora não pontuadas, exigem a obtenção de 80% de acertos como um pré-requisito para a 
realização das atividades que são pontuadas. Todas as atividades devem ser concluídas nos prazos estipulados. Ao 
final de cada uma das três unidades o aluno é convidado a fazer o TESTE DA UNIDADE (questionário com respostas 
de múltipla escolha), a principal atividade avaliativa de cada unidade. Cada unidade é precedida por uma agenda, 
apresentada no guia da disciplina. 
 
ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
As avaliações são feitas por meio de questionários fechados. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 
Os recursos disponíveis no MOODLE. 
 
 


