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Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e da Educação Especial (releva
para efeito de progressão na carreira na dimensão científica e pedagógica).
Conteúdos: Módulo 1 - Apresentação da ação e dos diversos módulos, bem como do processo de avaliação –
discussão dos objetivos e da metodologia da formação | Diagnóstico dos conhecimentos
dos formandos acerca da dislexia de desenvolvimento e da Educação Especial | Visionamento de um vídeo sobre um caso de uma criança disléxica.
Módulo 2 - Discussão sobre o vídeo apresentado | Definição de dislexia de desenvolvimento |
Importância da avaliação pedagógica e da identificação precoce da dislexia | Intervenção
pedagógica e específica na dislexia.
Módulo 3 - Enquadramento legal da Educação Especial, nomeadamente o D.L. nº3/2008, de 7 de
Janeiro | Análise do documento: Classificação Internacional da Funcionalidade Incapacidade e Saúde: Versão para Crianças e Jovens -identificar critérios | Importância das reuniões de grupo, nomeadamente de cariz pluridisciplinares | Importância da cooperação
entre a escola e os organismos de saúde local | Preenchimento de documentos previsto
no D.L. nº 3/2008, de 7 de Janeiro (Programa Educativo Individual, Programa Individual
Transição e Relatório Psicopedagógico).
Módulo 4 - Realização de Trabalho de grupo (planificação de uma aula de apoio pedagógico para
alunos disléxicos) – presencial | Memória final: Realização de relatório individual sobre a
ação e autoavaliação.
Módulo 5 - Apresentação dos trabalhos de grupo – Análise e debate sobre os trabalhos | Preenchimento de questionário – avaliação da ação de formação.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 3.FEV.2018 - 17.MAR.2018: 8 sessões de formação.
03.FEV ~ 09:00 - 13:00 | 03.FEV ~ 14:00 - 16:00 | 17.FEV ~ 09:00 - 13:00 | 17.FEV ~ 14:00 - 16:00
03.MAR ~ 09:00 - 13:00 | 03.MAR ~ 14:00 - 16:00 | 17.MAR ~ 09:00 - 13:00 | 17MAR ~ 14:00 - 17:00
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 26 de janeiro de 2018. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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