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Escrita/Soletração para disléxicos

 

Quando aprendem a ler, as crianças aprendem a compreender como as palavras
são compostas por sons de fala separados e que as letras representam esses sons. À
medida que o conhecimento desse princípio aumenta, as crianças também notam
padrões na forma como as letras são utilizadas, depois notam sequências
recorrentes de letras que formam sílabas, finais de palavras, raízes de palavras,
prefixos, e sufixos. As memórias para palavras inteiras são formadas muito mais
rapidamente e recordadas muito mais facilmente quando as crianças têm um
sentido de estrutura da língua e recebem ampla prática na escrita das palavras.
O sistema ortográfico inglês não é imprevisível. Quase 50% das palavras em inglês
são previsíveis com base apenas em correspondências de letras sonoras (por
exemplo, slap, pitch, boy). Outras informações, tais como a língua de onde veio uma
palavra (por exemplo, inglês antigo, latim, grego ou francês) e o significado das
palavras, também ajudam a explicar a ortografia das mesmas.

A ortografia é difícil para muitas pessoas, não apenas para os alunos. É
também especialmente complicado para os aprendizes com dislexia ou
disortografia, uma vez que lutam com a ortografia independentemente de
outras tarefas em que podem desempenhar muito bem. Inversões
ortográficas de letras facilmente confundíveis, como b e d, ou sequências
de letras, como wnet for went, são manifestações de fraquezas
subjacentes à aprendizagem de línguas e não de um problema de base
visual.  
Indivíduos com uma escrita fraca têm dificuldade em lembrar as letras
das palavras pois têm dificuldade em perceber, lembrar e relembrar as
características da linguagem que essas letras representam.

Como aprendemos a escrita/soletração

Ter em conta que a escrita para aprendizes com Dislexia não é uma representação do
conhecimento real ou capacidades de escrita. Portanto tente ajustar as tarefas para os
alunos por:  

avaliação de trabalhos escritos principalmente sobre o conteúdo,
escrever ortografias corretas sobre as incorretas e reescritas limitadoras,
fornecer assistência na revisão, dicionário, resumos e fichas de memória 
incentivar os alunos a pronunciar os seus pensamentos antes de os escreverem
e fornecer-lhes palavras chaves do conteúdo para utilizarem na escrita,   
permitir que os alunos com notas intermédias ou superiores escrevam exames e
trabalhos ou utilizem um dispositivo de tradução de voz num computador,
incentivar os alunos a entregarem os primeiros esboços de trabalhos para
permitir a revisão antes da avaliação.



Exemplo

Recursos

Software

Faz a leitura do texto e extrai as palavras contidas no mesmo.
Compara cada palavra com uma lista conhecida de palavras escritas
corretamente (um dicionário). 
Trata da estrutura. O corretor ortográfico terá de considerar diferentes formas da
mesma palavra, tais como plurais, formas verbais, contrações, e relativas.

Um corretor ortográfico(verificador ortográfico) é uma funcionalidade de software
que verifica se há erros ortográficos num texto. As características de verificação
ortográfica sao frequentemente incorporadas em software ou serviços, tais como um
processador de texto, e-mail, dicionarios eletrónico ou para pesquisa.

Um corretor ortográfico básico normalmente:

Quais sao alguns dos melhores corretores ortográficos online?

Eye have a spelling chequer,
It came with my Pea Sea.

It plane lee marks four my revue
Miss Steaks I can knot sea.

 
Eye strike the quays and type a whirred

And weight four it two say
Weather eye am write oar wrong

It tells me straight a weigh.
 

Eye ran this poem threw it,
Your shore real glad two no.
Its vary polished in its weigh.
My chequer tolled me sew.

 
A chequer is a bless thing,

 It freeze yew lodes of thyme.
 It helps me right all stiles of righting,

 And aides me when eye rime.

Este é um poema escrito por Jerrold H.Zar
em 1992. 

Como se pode ver, não existem
"tecnicamente" problemas ortográficos no
poema. No entanto, não faz sentido
gramaticalmente ou linguisticamente.

Se correr este poema através de um
corretor ortográfico básico, não
apareceriam erros! 

Grammarly Ginger Speller Scribens Jetpack

Learn more about spelling and dyslexia: 
https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-dyslexia 
Find some alternative free spelling checker: 
https://themeisle.com/blog/best-grammar-checker-free/


