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DISLEXIA: fundamentos da INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
específica
As salas de aula do nosso país, tanto ao nível do
ensino básico como secundário, são frequentadas por
um significativo número de alunos que apresentam
Perturbação Específica de Aprendizagem. As
dificuldades
manifestam-se
na
leitura,
na
descodificação e ou compreensão, mas também na
escrita, em termos ortográficos e sintáticos . Em casos
percentualmente menos significativos, manifestam-se
ainda em matemática. Os docentes têm manifestado
elevado interesse em possuir conhecimentos nesta
área, visto surgirem nas suas aulas alunos com
indicadores de dislexia-disortografia ou discalculia,
reconhecendo a sua impreparação para os
compreender, ensinar e apoiar, quer em sala de aula,
quer de forma individualizada. Esta formação destinase a promover essa preparação.
OBJETIVOS:
Com esta formação pretende-se que os formandos atinjam os
seguintes objetivos:
• Concetualizar a Dislexia de acordo com as teorias mais recentes.
• Identificar sinais de alerta da Dislexia.
• Conhecer instrumentos de avaliação que podem ser usados por
professores.
• Conhecer procedimentos a adotar na escola antes e depois do
diagnóstico: medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, ao
abrigo do DL 54/2018, de 6 de julho.
• Perceber as especificidades da intervenção nos três contextos –
sala de aula, apoio regular e apoio especializado – e construir
atividades a implementar em cada um dos contextos.
• Compreender a importância do desenho universal para a
aprendizagem e da intervenção multinível na inclusão de todos os
alunos (e, portanto, também de alunos com dislexia) na sala de aula.

Formadoras: Helena Serra
Fátima Almeida
CRONOGRAMA PREVISTO
SESSÕES SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS*

Sessão
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
06-09-2021
07-09-2021
13-09-2021
18-09-2021*
20-09-2021
21-09-2021
25-09-2021*
28-09-2021

Hora
18h – 21h
18h – 21h
18h – 21h
18h – 21h
18h – 21h
18h – 21h
18h – 21h
17h30 – 21h30

Total de horas: 19 horas síncronas (online)+ 6 horas assíncronas

Destinatários: Educadores, professores do ensino básico
e secundário e professores de educação especial.

NOTA: Curso acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico
da Formação Contínua com o registo nº CCPFC/ACC-112280/21
com 25 horas de formação acreditadas.
- Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º do Regime Jurídico
da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva
para efeitos de progressão em carreira de Professores dos Ensinos
Básico e Secundário e Professores de Educação Especial.
- Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da Formação
Contínua de Professores (dimensão cientifica e pedagógica), a presente
ação não releva para a progressão em carreira.

Pagamentos:
Inscrição 25€ + Matricula: 75€
(pagamento total da ação: 100€)
INSCRIÇÕES ABERTAS até 01 de setembro 2021

N.º mínimo de participantes: 20

Mais informações: Universidade Católica Portuguesa Viseu – Telf: 232 419 500
E-mail: centrodislexia.viseu@ucp.pt

