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I) INTRODUÇÃO
Esta prova tem como objectivo a avaliação dos conhecimento de termos habitualmente
empregues em contexto escolar e noutros contextos educativos em que se trabalha a
aquisição da linguagem escrita.
A prova consta de 23 itens apresentados num pequeno caderno, em que cada folha corresponde a um item. Cada um dos itens avalia um termo da linguagem técnica da leitura/escrita,
tal como “letra”, “palavra”, etc.
A prova destina-se a crianças que vão iniciar a escolaridade obrigatória e a crianças em
fases iniciais de aprendizagem da leitura e escrita.
Esta prova, construída inicialmente por Downing (1977), teve uma primeira tradução e
adaptação para a população francesa pela equipa E.U.R.E.D. da Universidade de Toulouse-le-Mirail, em 1987, e, em seguida uma segunda adaptação realizada por E. Fijalkow (1989).
Foi esta última versão que serviu de base para a adaptação desta prova para a língua
portuguesa.

II) FUNDAMENTAÇÃO
Segundo Downing (Downing & Leong 1982; Downing & Fijalkow 1984; Downing 1987)
um dos aspectos que tem implicações na aprendizagem da leitura é a existência de ideias
claras sobre as funções e a natureza da linguagem escrita – clareza cognitiva. Parte assim
do princípio que a base das dificuldades no início da aprendizagem se liga a problemas na
compreensão dos aspectos anteriormente referidos.
Estes aspectos ligam-se a três categorias diferentes de conhecimentos. A primeira diz
respeito ao reconhecimento das condutas de leitura e de escrita, ou seja a identificação dos
comportamentos associados aos actos de ler e escrever (postura, olhar, etc.). A segunda
refere-se à compreensão das funções da escrita e da leitura, por exemplo a compreensão de
que a escrita serve para comunicar, serve como auxiliar de memória, etc. A terceira diz
respeito à utilização da linguagem técnica da leitura e escrita, ou seja o conhecimento de
termos tais como os de letra, palavra, frase, termos estes empregues sistematicamente quer
em contexto escolar quer nos diversos contextos em que se utiliza linguagem escrita.
É este último aspecto que está na base da construção deste instrumento de avaliação.

III) APRESENTAÇÃO
No início são apresentados dois exemplos ilustrativos da forma de procedimento, tendo
como objectivo a compreensão da natureza da prova por parte da criança.
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