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ALEPE - Avaliação da Leitura em Português Europeu 

 

Avaliação dos principais processos envolvidos na leitura: consciência fonológica, 
nomeação rápida, conhecimento de letras, leitura de palavras e de pseudopalavras. 
A análise dos resultados obtidos na ALEPE permite caracterizar o nível de leitura 
alcançado pela criança e identificar as razões que poderão estar na base de uma eventual 
dificuldade de aprendizagem ou dislexia! 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Ana Sucena e São Luís Castro 

Idades: 6-10 anos 

Aplicação: Individual 

Duração: 50 minutos aprox. 

Editor: CEGOC 

  

Descrição  
  

 Consciência fonológica epilinguística da sílaba 

 Leitura de palavras (Lista A ou Lista B, conforme o nível de leitura da criança) 

 Consciência fonológica epilinguística do fonema 

 Leitura de letras (maiúsculas e minúsculas) 

 Consciência fonológica epilinguística da rima 

 Nomeação rápida de cores 

 Consciência fonológica metalinguística da sílaba 

 Escrita de letras minúsculas 

 Consciência fonológica metalinguística do fonema 

 Leitura de pseudopalavras (Lista A’ ou Lista B’, conforme nível de leitura) 

 Consciência fonológica metalinguística da rima 

 Leitura de palavras (Lista C, apenas para as crianças a quem foi administrada a Lista B) 

  

Normas  
  

Notas percentílicas e valor crítico para cada teste e condição relevante, por ano escolar. 

  

Correcção  
  

Correção Manual e Informatizada 

  

Material  
  

A ALEPE é constituída pelo seguinte material: 

 Manual Técnico 

 Caderno de Registo 

 CD de instalação 

 Chave de Proteção 

 Microfone (aquisição opcional) 
Nota: O preço apresentado inclui as seguintes quantidades de material: Manual Técnico (1); Cadernos de Registo 
(25); CD (1); Chave de protecção (1); Microfone (1). 
 
Também é comercializada uma versão do teste com apenas 10 Cadernos de Registo, e versões sem microfone. 
  

Subproduto  
  

 Kit Completo (com 10 Cadernos de Registo + 10 Aplicações PC) + Microfone (9NCPEL0033B) 

 Kit Completo (com 25 Cadernos de Registo + 25 Aplicações PC) sem Microfone (9NCPEL0033C) 

 Kit Completo (com 10 Cadernos de Registo + 10 Aplicações PC) sem Microfone (9NCPEL0033D) 

 Cadernos de Registo + Aplicações PC (pacote de 25) (9NCPEL0033E) 

 Cadernos de Registo + Aplicações PC (pacote de 10) (9NCPEL0033F) 

 Chave de protecção + CD instalação (9NCPEL0033K) 

 

http://www.edipsico.pt/

