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Ficha da Acção
Designação Dislexia e co morbilidades: conhecer compreender, avaliar e intervir
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 15
Nº de Créditos 1.2
Calendarização
Entre 3 e 4 (meses)

Nº Total de horas de trabalho autónomo 15

Cód. Área C13 Descrição Sensibilização à Educação Especial,
Cód. Dest. 99 Descrição Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e Professores do
Ensino Secundário e de Educação Especial
Dest. 50% 99 Descrição Professores dos grupos 110, 200, 910
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC82702/15

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 6097744

Nome GENOVEVA MARIA RAMINHOS FILIPE TOMAZ

Componentes do programa

Reg. Acr. CCPFC/RFO31582/12

Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
consciencialização de que na sociedade atual o saber ler e escrever são condições indispensáveis para o sucesso
escolar e profissional de qualquer individuo;
 elevado nº de alunos , na região, diagnosticados com dificuldades específicas de aprendizagem da leitura e da escrita,
nomeadamente dislexia;
 necessidade de saber identificar e distinguir sinais e comportamentos que se enquadrem num quadro de dislexia;
 necessidade de adequar respostas educativas às necessidades específicas identificadas, promovendo a aprendizagem
e a inclusão de todos os alunos.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Melhoria do conhecimento dos docentes no âmbito da dislexia e co morbilidades:
Através da partilha de experiências profissionais
Pelo contacto/análise de estudos produzidos pelos diferentes autores
Aperfeiçoamento de competências profissionais
Na identificação, caraterização e avaliação de necessidades específicas de aprendizagem da leitura e da escrita
Na implementação de atividades reeducativas e programas de intervenção promotoras do sucesso escolar de alunos com
necessidades de aprendizagem relacionadas com a leitura e a escrita
Na implementação de atitudes reflexivas sobre o papel do professor na abordagem sócio afetiva da criança com
dificuldades de leitura e de escrita
Conteúdos da acção
Compreender o funcionamento da aquisição da leitura e da escrita
Dislexia: Conceito, definição e etiologia
Classificação e tipos de dislexia
Mitos associados ao conceito
Sinais de alerta: caraterísticas do indivíduo disléxico
Comportamentos e problemas escolares associados
Avaliação Educativa
Métodos e estratégias de intervenção
Dislexia e comorbilidades: disortografia e disgrafia (caraterísticas, avaliação e intervenção)
Metodologias de realização da acção
Sessões presenciais:

Sessões presenciais:
 Promover a expressão de ideias prévias sobre os conceitos apresentados
 Proporcionar sessões com construto teórico de suporte no âmbito da temática, através do debate e reflexão
Fomentar situações de debate que favoreçam o confronto entre as ideias prévias e o conhecimento científico
Partilhar e analisar, em grupo, casos práticos de alunos com diagnóstico de dislexia, disortografia ou disgrafia
Sessões autónomas:
Elaborar um conjunto de ferramentas pedagógicas que contribuam para a identificação de um diagnóstico de dislexia,
aplicálas e interpretálas, em contexto de sala de aula
Elaborar um programa de intervenção com atividades de reeducação (5 sessões) adequadas à caraterização do grupo
turma, tendo em conta o grupo turmas de cada formando
Refletir em torno da intervenção realizada e apresentar conclusões nas sessões presenciais.
Regime de avaliação dos formandos
Elaboração de um relatório reflexivo sobre as actividades desenvolvidas no contexto do trabalho autónomo e enquadrado
cientifica e pedagogicamente no trabalho realizado nas sessões presenciais.
Os formandos são avaliados ainda pelo seu desempenho, interesse, capacidade crítica e de reformulação, dinâmica de
mudança e capacidade de criação de estratégias. A avaliação será feita de forma quantitativa, numa escala de 1 a 10 e
tendo em conta o disposto na Circular CCPFC3/2007, bem como o constante do ECD, no que se refere ao sistema de
avaliação e classificação de docentes.
Forma de avaliação da acção
Relatório crítico a elaborar pelo formador.
Inquérito de avaliação produzido pelo Centro de Formação
Bibliografia fundamental
Consultor de Formação
B.I. Nome
Especialistade Formação
B.I. Nome

Processo
Data de recepção 13022017
Data do despacho 13022017

Nº processo 96778
Nº oficio 1161

Registo de acreditação CCPFC/ACC89971/17

Data de validade 27042018

Estado do Processo C/ Reclamação  deferimento após reclamação

