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Ficha da Acção

Designação Dificuldades de aprendizagem específicas: conhecer e intervir

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C13 Descrição Sensibilização à Educação Especial,
Cód. Dest. 09 Descrição Professores do Ensino Básico

Dest. 50% 09 Descrição Professores do Ensino Básico

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 12267714 Nome VIRGÍNIA ALBERTA MEIRA FERREIRA MARTINS Reg. Acr. CCPFC/RFO-31380/12

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
De acordo com Correia (1997), nos últimos 20 anos o número de alunos/as com dificuldades de aprendizagem
específicas (DAE) aumentou consideravelmente tendo passado, em Portugal, de umas dezenas de milhar para mais de
uma centena de milhar. Refere também que estes/as constituem mais de metade da população estudantil com
necessidades educativas especiais. No entanto, tendo em conta um conjunto muito variado de fatores, como a
incompreensão do conceito por parte dos/as profissionais, as dificuldades de aprendizagem continuam a ser alvo de
uma grande ambiguidade, entregando ao insucesso um número elevado de alunos/as. A investigação sugere que uma
percentagem muito significativa de alunos/as com DAE não concluem a escolaridade obrigatória, contribuindo para as
taxas insucesso escolar registadas no nosso país.
Para que estes/as alunos/as recebam a adequada intervenção e sejam devidamente identificados, é necessário
apostar na formação dos/as professores/as, que são os/as agentes primordiais para a identificação destas
problemáticas e respetivas estratégias de intervenção. Isto é tanto mais importante se pensarmos que no sistema de
ensino português, não existe uma definição concetual ou operacional de DAE e estas não são reconhecidas como
uma categoria no universo das necessidades educativas especiais, pelo que alunos não podem usufruir de medidas
educativas especiais, que seriam fundamentais para responder com eficácia às suas necessidades (Correia, 2004).
A expressão Dificuldades de Aprendizagem surgiu da necessidade de identificar um vasto grupo de crianças que
embora não apresentasse qualquer tipo de deficiência, apresentava problemas de aprendizagem em algumas áreas
específicas, e de entre várias definições, pode ser entendida como atraso, desordem ou imaturidade num ou mais
processos da linguagem falada, da leitura, da ortografia, da caligrafia ou da aritmética, resultantes de uma possível
disfunção cerebral e/ou de distúrbios de comportamento, e não dependentes de uma deficiência mental, de uma
privação sensorial, de uma privação cultural ou de um conjunto de fatores pedagógicos (Kirk, 1962 cit in Pinheiro,
2008). É notório que se trata de uma problemática que interfere com as competências básicas para a aprendizagem e,
paralelamente, com o desempenho em todas as áreas curriculares.
A escola e, mais propriamente, o/a professor/a, tem um papel fundamental no processo de intervenção, pois os meios
privilegiados para reeducar estes/as alunos/as, passam por fornecer-lhe/s instrumentos diversos e alternativos na
aquisição da linguagem e conhecimentos (Esteves, 2011). Desta forma, esta formação está pensada para ajudar o/a
professor/a a adquirir os conhecimentos necessários para, em primeira mão, saber diferenciar uma DAE de outros
problemas e, ainda, dar resposta adequada ao desafio de diversificar as estratégias educativas de forma a abranger
as diferentes necessidades do/as seus/suas alunos/as.
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Processo

Data de recepção 29-01-2014 Nº processo 82779 Registo de acreditação CCPFC/ACC-78632/14

Data do despacho 07-07-2014 Nº oficio 3839 Data de validade 07-07-2017

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Objectivos a atingir
a) Distinguir as principais caraterísticas associadas às Dificuldades de Aprendizagem Específicas (Dislexia, Disgrafia,
Disotografia, Discalculia);
b) Associar a problemática emocional às Dificuldades de Aprendizagem Específicas;
c) Distinguir os principais sinais de alerta para as Dificuldades de Aprendizagem Específicas;
d) Identificar algumas estratégias de intervenção no contexto de sala-de-aula;
e) Reconhecer a importância das medidas educativas especiais a aplicar nos casos de Dificuldades Específicas de
Aprendizagem.

Conteúdos da acção
Apresentação (1 hora)
1. Introdução às Dificuldades de Aprendizagem Específicas (2 horas)
1.1. Conceito e definições
1.2. Etiologia das Dificuldades de Aprendizagem Específicas
2. Dislexia (7 horas)
2.1. Conceito e definições
2.2. Tipologias
2.3. Etiologia e prevalência da dislexia
2.4. Sinais e sintomas de alerta na infância e na idade escolar
2.5. Identificação, avaliação e diagnóstico
2.6. Perturbações associadas
3. Disortografia, Disgrafia e Discalculia (4 horas)
3.1. Conceito e definições
3.2.Tipologias
3.3. Identificação, avaliação e diagnóstico
4. Problemática emocional (1 horas)
4.1. Problemática emocional apresentada
4.2. Co-morbilidade com as Dificuldades de Aprendizagem Específicas
5. Intervenção nas Dificuldades de Aprendizagem Específicas (7 horas)
5.1. Princípios orientadores para a intervenção
5.2. Estratégias para o contexto de sala-de-aula
5.3. Estratégias de aprendizagem para alunos com Dificuldades de Aprendizagem Específicas
5.4. A reeducação do aluno com Dificuldades de Aprendizagem Específicas
6. Educação Especial e Dificuldades de Aprendizagem Específicas (2 horas)
6.1. Medidas educativas especiais
6.2. Condições especiais de realização de exames nacionais
Avaliação (1 hora)

Metodologias de realização da acção
A metodologia de trabalho é de cariz teórico-prático. Ao longo das sessões, serão utilizados os métodos expositivo,
interrogativo e ativo. A dinâmica da sessão está pensada para se partir dos conhecimentos prévios e da prática dos/as
formandos/as para uma análise e exploração pormenorizada de cada tema, por forma a valorizar a aprendizagem por
autodescoberta, e facilitar a aquisição e assimilação dos novos conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem.
Paralelamente à formulação de perguntas orais e escritas, e à exposição de conteúdos, haverá sempre lugar à
realização de exercícios/trabalhos em grupo ou individuais, dinâmicas de grupo e discussão de casos, como forma
preferencial de facilitação da consolidação dos conhecimentos e generalização dos saberes. Assim, iremos fomentar o
trabalho e crescimento individual, mas também o trabalho colaborativo e cooperante, com o propósito de partilhar e
ampliar conhecimentos, adquirir competências e desenvolver atitudes positivas face às temáticas abordadas.

Regime de avaliação dos formandos
Nos termos do artigo 13.º do Regime Jurídico de Formação Contínua, com a redação dada pelo artigo 4.º do
Decreto-lei n.º 15/2007 de 19 Janeiro (Alteração ao Regime Jurídico de Formação Contínua), a avaliação aos
formandos terá de ser quantitativa. Esta é expressa na escala de 1 a 10 e é atribuída com base nos indicadores abaixo
apresentados e respetiva ponderação:

Participação / Realização das Tarefas nas Sessões / Assiduidade/Pontualidade 40%
Reflexão crítica / Memória final / Relatório de implementação/Prova de conhecimentos 60%

Forma de avaliação da acção

Bibliografia fundamental
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