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Oficina de Formação 
 

O erro na Dislexia e na Disortografia:  
tipologia, análise de erro e intervenção nas áreas causais 

 
 

Ano letivo 2017-2018 
 
O erro, quer se trate da dislexia quer da disortografia, é o que mais torna visível esta problemática. Por 
esse motivo, criou-se uma formação centrada sobretudo no erro, sua tipologia, sua análise e 
intervenção, nas áreas consideradas causais destas dificuldades, dado que, na intervenção, mesmo dita 
«especializada», frequentemente trabalha-se o mesmo que noutros apoios (regulares) e o mesmo que 
na sala de aula.  
É importante centrarmo-nos nos tipos de erro e nas possíveis causas de cada erro. Depois, é igualmente 
importante sabermos como trabalhar cada área causal.  
Dado que estamos a falar do erro na dislexia e na disortografia, fará sentido uma abordagem à leitura e 
métodos da sua aprendizagem, bem como ao sistema de escrita da língua aqui abordada – o Português. 
 
Objetivos 
• Compreender os alunos com dislexia e disortografia com quem se trabalha. 
• Questionar e produzir mudanças nas práticas profissionais com alunos com dislexia/disortografia. 
• Saber como adaptar e/ou construir materiais que permitam trabalhar as áreas causais responsáveis ou 

relacionadas com o erro na dislexia e na disortografia. 
 
 
Duração do curso: 18 horas presenciais e 18 horas de trabalho autónomo 

Calendarização:   
1 de  fevereiro (quinta-feira) 18.00 - 21.00 
2 de  fevereiro (sexta-feira) 18.00 - 21.00 
9 de  fevereiro (sexta-feira) 18.00 - 21.00 

Intervalo para a realização de trabalho autónomo 
8 de  março (quinta-feira) 18.00 - 21.00 
9 de  março (sexta-feira) 18.00 - 21.00 

Intervalo para a realização de trabalho autónomo 
13 de  abril (sexta-feira) 18.00 - 21.00 

                         Possibilidade de ajustar o horário. 
 
Público-alvo: Professores, educadores, psicólogos e outros interessados pela área de educação. 
 

Pagamento/Propina única: 90€ 
 

Nº mínimo de participantes: 15 
 
NOTA: Curso acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o registo 

nº CCPFC/ACC-92986/17, com a atribuição de 1,4 créditos. 
 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
até 22 de janeiro  (Ver aqui) 
 

Mais informações: 
 

Secretariado dos Cursos de Pós-Graduações, 
Mestrados e Doutoramentos (Drª Rosa Martins) 
 
 

E-mail: pgfinfo@viseu.ucp.pt 

Universidade CATÓLICA Portuguesa 
 VISEU 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFISB2H2U-8fFbkhzNMKIi9LiQEAScyfL_qy7Mb3h8QzwqLA/viewform

