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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #102742)

Ficha da Ação

Título Conceptualização da intervenção nas dificuldades de aprendizagem no quadro de uma abordagem multinivel
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 12296855    Nome SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-30596/11
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 40

B.I. 3972295    Nome MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-07475/98
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 40

B.I. 3135049    Nome FERNANDA LEOPOLDINA PARENTE VIANA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-08546/99
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 40

B.I. 5953106    Nome MARIA DE LURDES GOMES DA COSTA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-04259/97
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 40

Duração
 Horas presenciais: 25 

Nº de horas acreditadas: 50
   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
 Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores do grupo 110
DCP 99   Descrição Professores do grupo 110

Nº de formandos por cada realização da ação
 Mínimo 5    Máximo 20
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Formadores sem certificado de registo

 
Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 Estima-se que entre 20 e 25% dos alunos do 1º ciclo do ensino básico apresentem dificuldades na aprendizagem da leitura (DAL) leitura, quer ao nível da decodificação, quer ao nível da

compreensão. A resposta a estas dificuldades requer uma avaliação sistemática que permita traçar o perfil de dificuldades e a organização de uma intervenção dirigida, atempada,
sistemática e individualizada. Esta formação visa facultar aos professores um conjunto de conhecimentos que permitam conceptualizar as DAL, adaptar e utilizar medidas de avaliação
que permitam traçar o perfil de dificuldades e conhecer/adaptar estratégias e materiais de intervenção por forma a conduzir a uma melhoria na aprendizagem da leitura.

 A necessidade de conhecer o enquadramento legal da nova legislação para o desenvolvimento de uma escola inclusiva.
Objetivos a atingir

 a. Alargar os conhecimentos sobre modelos multinível no apoio a alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura
 b. Atualizar conhecimentos no âmbito da avaliação e intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura

 c. Conhecer tarefas, referenciadas ao currículo, de rastreio e de monitorização das aprendizagens
 d. Adaptar, operacionalizar e implementar tarefas/medidas de rastreio e monitorização da fluência de leitura e da compreensão de leitura

 e. Interpretar os resultados de provas rastreio/monitorização 
 f. Conhecer programas de intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura

 g. Adaptar/elaborar atividades e materiais destinados à intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura
 h. Implementar atividades de intervenção junto de alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura.

 i. Refletir sobre a sua aplicabilidade.
Conteúdos da ação

 1. A ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTAS ÀS DAL NO QUADRO DOS MODELOS MULTINÍVEL 
 Principais características dos modelos multinível. Prevenção primária (ensino universal), prevenção secundária (medidas seletivas) e prevenção terciária (medidas adicionais)

 a. Objetivos e vantagens dos modelos multinível;
 b. O processo de avaliação no quadro dos modelos multinível;

 c. A intervenção no quadro dos modelos multinível. Dimensões a considerar na organização do processo de ensino. Áreas prioritárias de intervenção em função do ano de escolaridade;
 d. Linhas orientadoras para a implementação de uma intervenção secundária.

  
2. DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA. A PREVENÇÃO SECUNDÁRIA NO QUADRO DOS MODELOS MULTINÍVEL

 a) Enquadramento teórico
 Aprender a ler num sistema alfabético.

 Questões conceptuais na definição das dificuldades na aprendizagem da leitura.
 O modelo simples de leitura (SVR). Implicações para a definição de perfis de dificuldades.

  
b) Da teoria à conceção do processo de avaliação

 A avaliação das DAL usando como referencial teórico o SVR: o processo de sinalização, a identificação dos alunos “em risco”, a monitorização, a definição do perfil de dificuldades. 
 Análise de testes referenciados ao currículo. Competências a avaliar: consciência fonológica, identificação de letras, articulação de sílabas e constituintes silábicos, leitura de palavras

apresentadas de forma isolada, fluência de leitura de palavras, compreensão de textos ouvidos, compreensão de textos lidos. 
  

c) Da teoria à organização do processo de intervenção
 Implicações do SVR para a intervenção. 

 Estratégias de intervenção ao nível: a) da consciência fonológica, b) da aprendizagem da RCFG/GF, c) da fluência de leitura de palavras isoladas, d) da fluência de leitura; e) da
compreensão.

 Orientações para a elaboração de planos de intervenção secundária
  

d) Enquadramento concetual da educação inclusiva 
 Desenho Universal para a aprendizagem 

 O trabalho em equipa multidisciplinar 
 Enquadramento legal da educação inclusiva (De acordo com a nova legislação)

 Conceitos, princípios-chave e definições operacionais
 Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão

 Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
 Avaliação de competências e conhecimentos, progressão e certificação.
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Metodologias de realização da ação
 

Regime de avaliação dos formandos
 De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa

classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e
respetiva ponderação:

  
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 

 - Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
 - Relatório crítico individual (escrito) – 15%

 Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
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Processo

Data de receção 25-10-2018    Nº processo 102167    Registo de acreditação CCPFC/ACC-101304/18
Data do despacho 09-01-2019    Nº oficio 250    Data de validade 24-09-2021
Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido com alteração de certificado

Presencial   Trabalho autónomo
Esta oficina é desenvolvida de acordo com a metodologia de investigação/reflexão/ação: 

 i) a apresentação de referenciais teóricos sobre os conteúdos elencados e que sustentem a adaptação de medidas de rastreio e de
monitorização da leitura; 

 ii) a elaboração de planos de atividades e construção de materiais destinados à intervenção nas DAL;
 iii) a descrição, pelos formandos, das práticas (avaliação e intervenção) implementadas durante as sessões de trabalho autónomo

(incluem a descrição do trabalho efetuado e a sua justificação teórica; uma reflexão sobre as mesmas e a sua articulação com o
nível de prevenção primária; uma apreciação sobre os seus efeitos e exequibilidade da sua manutenção uma vez concluída a
formação).

  
Serão executados planos de intervenção (inclui:
avaliação, intervenção e monitorização) nas
restpetivas turmas, sob orientação/monitorização
do formador.


