Formação Externa
DESTINATÁRIOS:
Estudantes e proﬁssionais das áreas da
saúde e educação (educadores de infância,
professores, psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeiros, entre outros).

TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO:
12 a 16 horas de formação

Dislexia
e Outras
Diﬁculdades de
Aprendizagem

MAIS INFORMAÇÕES:
h p://dislexia.pt
h p://octaviomoura.com
octavio@octaviomoura.com

Há total permissão para imprimir, divulgar
e aﬁxar esta brochura.

Octávio Moura
octavio@octaviomoura.com
h p://dislexia.pt
h p://octaviomoura.com

formação externa

| Dislexia e Outras Dificuldades de Aprendizagem

Caso seja responsável por algum centro de for-

Programa

mação, escola, gabinete ou clínica de psicologia
ou educação, ins tuto, faculdade, etc. e encontra-se interessado em efectuar uma Acção de
Formação sobre DISLEXIA E OUTRAS DIFICUL-

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS

DADES DE APRENDIZAGEM entre em contacto

1. Deﬁnição do Conceito

connosco via email solicitando mais informações

2. Critérios de Especiﬁcidade, Exclusão e Discrepância

1. Avaliação dos processos de leitura
2. Avaliação dos processos ortográﬁcos

rela vamente à modalidade da formação externa.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO CLÍNICA E PSICOPEDAGÓGICA

DISLEXIA

3. Avaliação do cálculo

1. Deﬁnição
Este programa de formação sobre DISLEXIA E
OUTRAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

2. Modelos e Vias de Leitura
3. Funções Neurocogni vas/Neurolinguís cas

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO REEDUCATIVA

poderá ser reformulado, de modo a se adequar

4. Sinais de Alerta

aos interesses especíﬁcos dos formandos a

5. Critérios de Diagnós co

quem se des na a acção de formação ou a pedi-

6. Tipologia(s) da Dislexia

1. Decreto-Lei n.º 3/2008

do da en dade que solicita a formação para que
seja focado especiﬁcamente um ou outro ponto

7. Fatores E ológicos (gené cos, neurológicos, psicolinguís cos, etc.)

2. CIF - Classiﬁcação Intern. de Funcionalidade

do programa ou para ser alterado o número de

8. Problemá ca Emocional Associada

horas da formação.

DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA E DISGRAFIA
Total de horas de formação:
12 a 16 horas de formação

1. Deﬁnição, Prevalência e Fatores E ológicos
2. Sinais Indicadores e Critérios de Diagnós co
3. Caracterís cas Associadas

MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECIAIS

