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 A análise de erros de leitura e escrita dos alunos pode ser vista no intuito de ajudá-los a evitar problemas 
futuros. O professor poderá fazer uma análise a fim de identificar as deficiências de leitura e escrita dos alunos 
através da tabela aqui oferecida. Em seguida, irá focar no problema  com a finalidade de ajudar o aluno a sanar 
essas dificuldades.  
 
Instruções para o uso da tabela de análise de possíveis erros na leitura e na escrita.   
 
Primeiramente, o professor deve se familiarizar com os possíveis erros de leitura e escrita antes de administrar 
essa avaliação de leitura. Ele deve utilizar uma de nossas fichas de leitura para facilitar o processo. Nelas, as 
palavras foram escolhidas cuidadosamente a fim de ajudar os alunos a melhorar a aptidão de ler e, 
posteriormente, escrever. 
Acesse aqui as fichas de leitura: www.editorakika.com.br 
 
Alguns objetivos de aprender com nossas fichas de leitura:  

• Despertar o gosto pela leitura. 
• Criar o hábito da leitura. 
• Aumentar o vocabulário. 
• Desenvolver a oralidade. 
• Melhorar a fluência na leitura. 
• Aumentar a motivação para aprender. 
• Melhorar a confiança e elevar a autoestima. 
• Fazer com que o aprendizado seja mais agradável e divertido. 
• Melhorar as formas de adquirir e revisar as palavras. 
• Auxiliar no processo de decodificação.  
• Melhorar a pronúncia. 
• Ajudar na ortografia. 

Objetivo 
www.editorakika.com.br

Análise de erros de Leitura e Escrita
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  Instruções de como utilizar nossa tabela de diagnóstico: 

 
Depois de se familiarizar com os possíveis erros mais comuns na leitura e na escrita, o professor deve escolher o 
que será diagnosticado e possíveis problemas na leitura ou na escrita (ortografia). 
 
Diagnóstico de escrita ou ortografia.  
Escolha dez palavras e faça um ditado com seu aluno(a). Em seguida, marque na folha de diagnóstico quais erros 
foram observados. No caso do diagnóstico da leitura, o professor deve escolher umas de nossas fichas de leitura 
para alunos mais jovens e observe se o aluno (a) está lendo apropriadamente ou demonstrando alguns problemas 
citados abaixo. Marque na folha de diagnóstico quais erros observados na leitura ou na escrita. Em seguida, 
utilize o cálculo abaixo. 
 
Porcentagem	da	frequência	de	erros = 455	6	7	8ú:;<7	=;	>?:	(;<<7>	A7:;B?=7>)		

45D7	B7BEF	=;	;<<7>	G7>>íI;?>
 = 10 x número ‘sim’ 

Como exemplo, se oito dos dez erros foram (SUP) supressão, podemos dizer que a dificuldade do aluno é  80%  

nessa determinada categoria ( porque 10 x 8 = 80%).  
 
Cálculo retirado do National Center on Intervention at American Institute for Research 
U.S. Office of Special Education Program 
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10 tipos de erros que ocorrem nas séries iniciais. 
 Folha de diagnóstico – Português Brasileiro 
 Palavras CM AO OL J/SP S CT TSU/SO TLP ALP ILP 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

 
1. Correspondências múltiplas (CM) 
2. Apoio na oralidade (AO) 
3. Omissão de letras (OL) 
4. Junção/separação indevida das palavras (J/SP)  
5. Supergeneralização (S) 
6. Confusão na terminação das palavras (am e ão) (CT) 
7. Trocas surdas/sonoras (fonoaudiológicas) (TSU/SO) 
8. Trocas nos casos de letras parecidas (TLP)  
9. Acréscimo de letras parecidas (ALP) 
10. Inversão de letras parecidas (ILP) 
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AVALIAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA DAS 
PALAVRAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

10 TIPOS DE ERROS QUE OCORREM DA 1a À 4a SÉRIE 

1. Correspondências múltiplas (CM) 
Cada som - uma letra; 
Mesmo som - várias letras (ex: s, ss, ç, sc, x, z); 
Vários sons - mesma letra (ex: cara - carro; gelo - gato); 
Necessidade da criança desenvolver a consciência fonética. 
 
2.Apoio na oralidade (AO) 
A criança precisa se dar conta que falar é uma coisa e escrever é outra. 
Ex.: Leite - leiti; 
      Menino - meninu; 
      Calça - cauça. 
3.Omissão de letras (OL) 
Este problema pode estar relacionado à própria construção da escrita (fases silábica-alfabética). 
A criança pode ter dificuldade para lembrar qual letra deve utilizar para produzir um determinado som. 
 
4.Junção/separação indevida das palavras (J/SP) 
Inicialmente, a criança escreve juntando as palavras. 
Ex.: Derepente 
Depois, percebe que existem espaços entre as palavras e passa a exagerar na separação. Ex: De vagar. 
 
5.Supergeneralização (S) 
Para cada nova regra aprendida há uma tendência da criança em generalizá-la. 
Ex.: Chapéu - chapel; 
      Papel - papeu. 
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6. Confusão na terminação das palavras (am e ão) (CT) 
Ex.: Comeram - passado; 
      Comerão  - futuro; 
Problema: tubarão/tubaram. 
 
7.Trocas surdas/sonoras (fonoaudiológicas) (TSU/SO) 
Ex.: f/v; p/b; t/d; c/g; ch/j; 
Aspectos observados: 
Crianças que falam errado e escrevem errado; 
Crianças que falam errado, mas escrevem certo; 
Crianças que falam certo, mas escrevem errado. 
Por que as crianças cometem esses tipos de erros? 
Por dificuldade em realizar a consciência fonética. 
 
8. Trocas nos casos de letras parecidas (TLP) 
Ex.: m - n;   ch - nh - lh. 
 
9. Acréscimo de letras parecidas (ALP) 
Ex.: Pasta - pasata (tendência consoante/vogal). 
 
10. Inversão de letras parecidas (ILP) 
Ex.: Espada - sepada; 
      Perto - preto. 
 
OS ERROS ORTOGRÁFICOS MAIS COMUNS NAS SÉRIES INICIAIS - Profª Joice Estacheski - Instituto de Educação Professor César Prieto 
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PALAVRAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
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Classificação  de  erros  de  leitura construída por Romeira & Alves Martins (2010). São enquadrados em um ou 
mais dos seguintes nove tipos de erros em Português Europeu. 
 
1. Erros  contextuais  (EC) –  substituição  de  um  fonema  por  outro. Esses erros podem ocorrer com 
consoante ou com vogal. 
Ex.: 'Aroz' em vez de arroz; 
'Táchi' em vez de táxi;  
'Uval' em vez de oval). 
 
2. Erros fonéticos (EF) –  substituição de um fonema por outro, podendo  o erro ocorrer na vogal, na consoante, 
no ditongo ou no dígrafo. 
 Ex.: 'Aval' em vez de oval;  
'Ulhas' em vez de unhas; 
 'Páxi' em vez de táxi. 
 
3. Erros por adição (AD) – adição  de um ou mais fonemas numa  palavra. 
 Ex.: 'Belusa' em vez de blusa; 'fritare' em vez de fritar. 
 
4. Erros por supressão (SUP) – ausência de  leitura  de um grafema.  
Ex.: 'Carão' em vez de clarão;  
'Póximo' em vez de próximo. 
 
5. Erros  por  inversão  (INV) –  inversão  de  dois ou  mais  fonemas.   
Ex.: 'Bulsa'  em  vez de  blusa;  
'Lavardo'’ em vez de lavrador.  

AVALIAÇÃO DA LEITURA ORAL E ESCRITA DAS 
PALAVRAS NO PORTUGUÊS EUROPEU. 
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6. Erros  de  acentuação  (EA) –  alteração  da  tonicidade  da  palavra,  tanto  a  leitura  incorreta  da 
acentuação quanto a alteração da acentuação na palavra.  
Ex.: 'Árroz' em vez de arroz;  
'Hortéla' em vez de hortelã. 
 
7. Erros  visuais  (VIS)  – substituição da  palavra  por outra  palavra  real ortograficamente semelhante.  
Esse tipo de  erro  é  habitualmente  denominado  de  lexicalização.  
 Ex.: 'Serpente'  em  vez  de  serpentes;  
'Pomba' em vez de pombal.   
 
8. Erros  complexos  (ECP) –  substituição da  palavra por  uma "não palavra" devido  à decodificação parcial ou 
a erros múltiplos. 
Ex.: 'Estro' em vez de exerço.  
 
9. Não leu (NL) –  a palavra não é lida, seja por recusa ou por incapacidade.  
 Romeira, L. & Alves Martins, M. (2010). Leitura oral de palavras nos dois primeiros anos de escolaridade. In: 
Actas  do  I  Seminário  Internacional  Contributos  da  Psicologia  em  Contextos  Educativos  (1429-1441), Universidade do Minho. 
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Palavras EC EF AD SUP INV EA VIS ECP NL  

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

09 tipos de erros que ocorrem nas séries iniciais. 
 Folha de diagnóstico – Português Europeu 
 

1. Erros contextuais  (EC)  
2. Erros fonéticos (EF)  
3. Erros por adição (AD) 
4. Erros por supressão (SUP) 
5. Erros por inversão  (INV) 
6. Erros de acentuação  (EA) 
7. Erros visuais  (VIS)   
8. Erros complexos  (ECP) 
9. Não leu (NL) 
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