Oficina de Formação - Ano letivo 2019-2020

Ler e Escrever com Todos os Sentidos:
Metodologia Multissensorial
Formadoras: Catarina Martins e Catarina Santos

As dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita são uma constante nas escolas nos dias de hoje. Dada a importância
destas competências na apreensão dos conteúdos pedagógicos e da apreensão do mundo, de forma global, merecem
uma atenção especial.
A metodologia do Programa de Intervenção “Ler com todos os sentidos”, uma das abordagens que propomos apresentar,
foi desenvolvida tendo por base a metodologia multissensorial, que agrega na sua estrutura estratégias que
comtemplam um maior número de ajudas sensoriais, como as visuais e auditivas, tradicionalmente utilizadas, como
também as cinestésicas e tácteis. A introdução destas ajudas funciona como uma técnica compensatória,
possibilitando à criança maior probabilidade de sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita.
Objetivos:

 Sensibilizar os docentes para a importância de uma correta identificação precoce das dificuldades de
aprendizagem de leitura e escrita;
 Desenvolver competências avaliativas, distintas, para as perturbações de aprendizagem específicas e as
perturbações de aprendizagem globais;
 Otimizar as competências técnicas no âmbito da intervenção direta com crianças que apresentam dificuldades
severas de aprendizagem de leitura e escrita, através de metodologia multissensorial;
 Dotar os docentes de competências de aplicação do método Ler com todos os sentidos: metodologia
multissensorial.
Duração do curso: 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo
Calendário previsto:
26 de setembro (quinta-feira)

18h00 – 21h00

03 de outubro (quinta-feira)

18h00 – 21h00

10 de outubro (quinta-feira)
19 de outubro (sábado)

18h00 – 21h00
09h00-13h00 / 14h00-17h00

24 de outubro (quinta-feira)

18h00 – 21h00

07 de novembro (quinta-feira)

18h00 – 21h00

14 de novembro (quinta-feira)

18h00 – 21h00

Público-alvo: Professores, educadores, psicólogos e outros intervenientes na área da educação.
Pagamento/Propina única: 125€

INSCRIÇÕES ABERTAS até 15 de julho de 2019

Nº mínimo de participantes: 15
NOTA: Curso acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o registo nº
CCPFC/ACC-101612/18, com 50 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 Grupos 100,110, 200, 210 e 220.
- Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (dimensão científica e
pedagógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de Professores dos Grupos 100,110, 200, 210 e 220.

Mais informações: E-mails: centrodislexia@viseu.ucp.pt/cribeiro.crb.ucp@sapo.pt

