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CONFERÊNCIA

DIFICULDADES NA DESCODIFICAÇÃO: AVALIAR CEDO
PARA DETETAR CEDO O RISCO DE DISLEXIA

Doutora Ana Paula Vale, UTAD,
Unidade de Dislexia – UTAD. pvale@utad.pt

Nesta comunicação começarei por
abordar a perspetiva atual sobre o que
é dislexia, as suas consequências para o
percurso académico e pessoal de quem
tem dislexia e a sua prevalência entre
as crianças portuguesas de 1.º Ciclo.
As dificuldades de descodificação,
enquanto marcador primário da dislexia, serão enquadradas no Modelo
Simples da Leitura e será discutida a

importância da sua avaliação precoce
como meio para detetar cedo e proporcionar ajuda às crianças em risco
de insucesso na leitura.
Finalmente serão apresentados estudos sobre um instrumento cujo objetivo é detetar cedo as dificuldades de
descodificação das crianças no 1.º ano
do 1.º Ciclo: PIPE – Prova de Identificação de Palavras Escritas.

CONFERÊNCIA

LA DYSLEXIE EN FRANCE ET EN EUROPE

Vincent Lochmann, Federation Française
des DYS

Comment la dyslexie a pu être mieux
reconnue en France parmi les troubles
spécifiques des apprentissages: le chemin qui a été parcouru et ce qui reste
à faire. Comment la Fédération française des DYS a agi pour faire évoluer la
législation et les réponses apportées
aux enfants et aux adultes avec des
troubles des apprentissages. Au niveau
Européen, comment les instances de
l’Union peuvent-elles agir pour favoriser
la pleine inclusion des citoyens (enfants et adultes) avec une dyslexie ou des
troubles des apprentissages? Comment,
en particulier, favoriser la mobilité des

étudiants, et atteindre les socles de
compétences voulus par les états membres? Comment peut-on influer sur les
organisations internationales pour obtenir des résultats concrets sur le terrain
dans chacun des pays membres.
Vincent Lochmann: Journaliste consultant président d’honneur de la
Fédération Française des DYS, membre du bureau de l’European Dyslexia Association, membre du Conseil
National Consultatif des Personnes
Handicap de France (au titre des personnalités qualifiées)

CONFERÊNCIA

MOOC DYS - PROJETO EUROPEU DE FORMAÇÃO
ONLINE SOBRE DYS

Dr. José Luiz Fernandes, Rede DLBC Lisboa
Investigador em Ciências Sociais; Coordenador
de Projetos Europeus de Educação-Formação
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MOOC Dys é um Massive Open Online Course (MOOC) sobre transtornos
“Dis” - dislexia, disfasia, disortografia, discalculia, disfasia e dispraxia
– realizado por instituições de cinco
países (Bélgica, França, Grécia, Itália, Portugal e Roménia), disponível
nas respetivas línguas e também em
Inglês.
É organizado como um curso de formação a distância, com a duração
de seis semanas, quatro dirigidas a

todas as pessoas interessadas na temática e duas mais específicas, uma
destinada a pais e familiares e outra
a professores e outros profissionais
do ensino.
MOOC Dys é um projeto Erasmus+,
cofinanciado pela Comissão Europeia,
que tem como parceiro Português a
Associação Rede de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária de Lisboa
e como associada a Dislex – Associação Portuguesa de Dislexia.

CONFERÊNCIA

(IN)SUCESSO ACADÉMICO OU (IN)SUCESSO DE UMA
SOCIEDADE?

Doutor Vítor Cruz
Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade de Lisboa
vcruz@fmhulisboa.pt

Dificuldades de Aprendizagem (Learning Disabilities) é um termo utilizado
há mais de quarenta anos e, de um
modo muito simples, refere-se a um
conjunto de alterações nas aprendizagens escolares (e.g., leitura, escrita e
matemática) e cognitivas (e.g., atenção, memória), independentemente
de se verificarem as adequadas condições socioculturais e pedagógicas.
Não obstante estas características, as
Dificuldades de Aprendizagem, das
quais a Dislexia é a mais paradigmática, estão frequentemente associadas
a elevadas habilidades percetivas, de
imaginação e de criatividade, muitas
vezes negligenciadas pela escola,
verificando-se que esta experiência
escolar negativa acarreta, não raramente, efeitos psicológicos nefastos
para o aprendiz.
Não negligenciando as componentes
neurobiológica, emocional e cognitiva
envolvidas nas Dificuldades de Aprendizagem, faremos ainda uma abordagem de cariz ecológico, que visa re-

fletir sobre várias influências, positivas
ou negativas, que os diversos envolvimentos podem ter no sucesso das
pessoas com Dificuldades de Aprendizagem, como é exemplo a Dislexia.
Vítor Cruz: Licenciado em Educação
Especial e ReabilitaçãoMestre em
Educação Especial
Doutor na especialidade de Educação
Especial e Reabilitação
Professor Auxiliar do Departamento
de Educação, Ciências Sociais e Humanidades da Faculdade de Motricidade
Humana, Universidade de Lisboa.
Coordenador da Pós-Graduação em
Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor, da Faculdade de Motricidade Humana.
Editor da Revista de Educação Especial e Reabilitação.
Consultor para a área das Dificuldades
de Aprendizagem no Centro de Desenvolvimento e Aprendizagem SEI
Autor de vários livros, capítulos de livros e artigos.

CONFERÊNCIA

THE 10 FACTORS FOR SUCCESS FOR ADULTS
WITH DYSLEXIA
After struggling at school, many dyslexic adults go on to establish successful lives. Margaret will share her
research findings on the factors that
make that possible, and how these
factors can be developed in children
and adults.

Professora Margaret Malpas, British
Dyslexia Association

Margaret Malpas: Margaret studied literature at university and then qualified as an HR manager. After working
in the private and public sectors, she
went on to found the largest provider of accredited professional HR and
Training qualifications in the UK and
overseas. Margaret, and her husband,

Jim, ran the company for 15 years
and sold it in 2002.
They both started volunteering at the
British Dyslexia Association in 2007,
becoming Joint Chairs of the Charity
until December 2017.
Margaret did her professional
training in Dyslexia in 2008. Combining her academic knowledge of
Dyslexia with her knowledge and
experience in HR with most global
organisations, has given Margaret a
unique perspective on dyslexia and
adults. She now campaigns in this
area and is recognised as a national
expert in the field.
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PAINEL:

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
Mestres M.ª de Fátima Almeida & Joana Santos, Centro-Dislexia, UCP-Viseu
Com seis anos de existência, o Centro de Dislexia da UCP de Viseu tem
desenvolvido um trabalho muito relevante na intervenção com alunos
de todas as idades, no aconselhamento às famílias, na formação para
pais, professores e outros técnicos e na investigação.
A presente comunicação fará um percurso por estas valências.

Mestre M.ª de Fátima Almeida
Centro-Dislexia, UCP-Viseu

Mestre Joana Samtos
Centro-Dislexia, UCP-Viseu
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Licenciada em Humanidades – Português, Latim e Grego - pela Universidade Católica Portuguesa; mestre
em Ciências da Educação, na área da
Educação Especial; Professora especializada em Educação Especial; Professora especializada em Supervisão
Pedagógica e Avaliação de Docentes;
Professora Formadora (em Avaliação,
Educação Especial, Didáticas Específicas do Português e Sensibilização à
Educação Especial).
Doutoranda em Ciências da Educação,
na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vice-Presidente da DISLEX-Associação
Portuguesa de Dislexia.
Integra a equipa do Centro de Dislexia

da Universidade Católica Portuguesa Viseu, nos domínios da intervenção,
formação e investigação.
Tem publicados artigos no âmbito da
Educação Especial e participado em
reuniões científicas, congressos e seminários, dentro e fora do país. Tem
coordenado projetos na área da inclusão
(Sobredotação, DID e inclusão no geral).
A convite da Porto Editora, construiu materiais para alunos com dificuldades de
leitura e de escrita, os quais constam do
manual de 2.º ano TOP 2, de 2018.
Autora do Romance et al. (2012), que
tem como fio condutor a Dislexia, e do
livro Supervisão, Avaliação e Educação
Especial (2015), ambos publicados
pela editora Edições Esgotadas.

Psicomotricista
Licenciada em Reabilitação Psicomotora, pela Universidade de Évora.
Mestre em Ciências da Educação, Especialização em Educação Especial domínio cognitivo e motor, pela Universidade Católica Portuguesa de Viseu.
Formação em Terapia Psicomotora no
meio aquático.
Formação em Intervenção Pedagógica diferenciada em Dificuldades de
Aprendizagem Específicas Escolares
Formação no Erro na Dislexia e na Disortografia: tipologia, análise de erro
e intervenção nas áreas causais.
Formadora acreditada pelo Conselho
Científico-Pedagógico da Formação Contínua, em diversas áreas do Desenvolvimento da Criança e Educação Especial.

Exercício de funções de psicomotricista, técnica de educação especial
e formadora em vários centros psicopedagógicos e hospital privado, no
distrito de Viseu. Incluindo o Centro
de Dislexia e o Centro de Hiperatividade e outras perturbações do comportamento, da Universidade Católica
Portuguesa de Viseu, nos domínios da
intervenção, formação e investigação.
Participação e coautoria em vários
projetos de investigação e intervenção, no âmbito da Relaxação na
Saúde Mental, PHDA e Dislexia, Promoção de Competências pessoais,
sociais e emocionais.
Oradora e participante em diversos
eventos científicos da área da educação e saúde.

PAINEL:

RECENTES DADOS DE PESQUISA, EM PORTUGAL
DISLEXIA NO ENSINO SECUNDÁRIO/SUPERIOR:
AVALIAÇÃO, INTERVENÇÃO E REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA

Mestre Marisa Silva

Apresentação de uma investigação
que procurou conhecer um caso específico de uma jovem adulta do ensino
secundário e depois superior, diagnosticada com dislexia no 1º ciclo, que
deixou de ter apoio especializado após
o início do 5º ano de escolaridade.
Este estudo apresenta como objetivo geral identificar as alterações decorrentes da aplicação de atividades
específicas, constantes no programa
de intervenção e reeducação na dificuldade específica de aprendizagem- Dislexia, e observar se essas
alterações implicam sucesso em
áreas básicas de desenvolvimento e
na área académica da leitura.
Iniciamos o estudo com a recolha do
historial familiar, académico e clinico-desenvolvimental da jovem adulta. Partimos para uma primeira avaliação diagnóstica, através de provas
informais e formais. No momento
seguinte, optamos por construir um
programa de intervenção e reeducação com o sentido de construir “material” para o campo da educação
que pudesse levar a momentos de
reflexão acerca das práticas educativas com alunos com dificuldades de
aprendizagem específicas. A intervenção e reeducação foi efetuada,
durante sensivelmente três meses,
nas áreas em que a aluna apresentava dificuldades. Na fase final realizamos novamente as provas para
aferir se houve progressos positivos
e fomos entrevistar alguns docentes
do ensino superior para completar o
historial académico da jovem adulta.
Perante os resultados obtidos po-

demos concluir que foi uma mais
valia a intervenção e que esta deve
ter continuidade para que o sucesso seja maior. Também consideramos que foi de grande importância
a recolha de opiniões dos docentes
acerca do nosso tema de pesquisa,
assim como saber qual o desenvolvimento da aluna nos seus estudos.
Por isso, esta pesquisa pode fazer
desencadear futuras investigações
que permitam o sucesso escolar dos
alunos de forma a conseguirem o
acesso e a finalização dos estudos
no ensino superior, como forma de
tentarmos eliminar o abandono escolar em Portugal.
Marisa Silva: Licenciada em Educação Pré-Escolar desde 2002 pela
Escola Superior de Educação Santa
Maria.
Mestre em Educação Especial- Domínio Cognitivo Motor em 2017 na
Escola Superior de Educação Paula
Frassinetti.
Fez um curso de órgão eletrónico.
Tem exercido funções no ensino privado e público em diversas regiões
do país como educadora de infância,
professora e coordenadora de educação especial e técnica nas atividades extra curriculares de música.
Tem interesse pela investigação na
área da música/musicoterapia e linguagem/dislexia. No âmbito da sua
investigação realizou o artigo “ Dislexia no Ensino Secundário/Superior:
Avaliação, Intervenção e Reeducação Pedagógica” para a Revista Saber &Educar da ESEPF .
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TESTEMUNHOS DE SUCESSO, SENDO DISLÉXICOS
Licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade
Humana
Pós graduação pela Universidade de
Bath, em Inglaterra.
Distinguido com Grau de Comendador da Ordem de Infante D. Henrique
pelo Presidente da República 2015
Conquistou a 1ª Medalha Olímpica
de Judo em Portugal
Trabalhou na Comissão de Educação
da União Europeia de Judo e foi res-

ponsável por todos os escalões Nacionais terminando como Chefe da
Equipa técnica que conquistou a 2ª
Medalha Olímpica do Judo Nacional
em Rio Janeiro 2016.
Mentor e Presidente da Escola de
Judo Nuno Delgado, pioneira no
apoio de cariz desportivo pela Fundação Gulbenkian
Organizou a Maior aula de Judo do
Mundo com ligação à Fundação Nelson Mandela.

dade (num curso nada simples, Engenharia Alimentar no Instituto Superior
de Agronomia) é que descobri que era
disléxica! (um especial agradecimento
à professora de Nutrição Humana que
esteve muito atenta a mim) Como
devem calcular tive uma escolaridade
penosa e difícil e a sacrificar uma auto-estima de forma dolorosa mas com
uma resiliência que eu não sabia de
onde vinha mas que a tinha dentro de
mim e me permitiu continuar sempre
em frente e a agarrar todos os desafios que a vida me propunha.
Para fazer a tese final de curso, fui estagiar para o departamento de Qualidade de uma multinacional. Quando
acabou o estágio decidi finalizar o
curso, mas de alguma forma os meus
Dons já se faziam notar e convidaram-me para trabalhar no Departamento
Comercial da mesma empresa. Recusei....mas a empresa não desistiu de
mim e insistiu que eu lá ficasse!
Não foram fáceis os primeiros anos, na
altura ingenuamente pensava que tinha que fazer os que os demais colaboradores faziam para ter a performance
correcta para as funções que desempenhava...estava muito errada! Mesmo
a tentar ser similar a uma maioria de
alguma forma o meu Dom sobressaia
sem que eu me apercebesse.
Em 2010 fui convidada para imple-

mentar em Portugal um novo projecto
que a empresa estava a desenvolver
em vários países incluindo Espanha.
Convidaram-me então para ir aprender o tal projecto em Madrid... fui... e
já não voltei! Pois é o meu Dom voltava a fazer das suas e o grupo internacional gostou tanto da forma como eu
abordava os problemas e os resolucionava que me convidaram a integrar a
equipa internacional e implementar o
projecto a nível internacional.
Sem falar uma palavra de Inglês, la fui
eu sem medo trabalhar por este mundo fora. Não foi nada fácil aprender
Inglês….fui muitas vezes literalmente
gozada pelos meus pares no trabalho,
mas isso nunca me fez ter vergonha
dos erros que proferia, só me dava força para aprender mais e ir minimizando
os erros que vão sempre existir e com
os quais já aprendi a viver e a aceitar
sempre com muito humor!
Como devem calcular ainda não regressei a Portugal pois andei a espalhar o
meu Dom da Dislexia por Madrid, Dusseldorf, Xangai, Istambul, Paris e neste
momento no Luxemburgo.
Vou partilhar algumas das minhas
aventuras por estes países onde
vivi e onde senti verdadeiramente o
Dom de ser Disléxica e as dificuldades que sinto diariamente no mundo laboral.

Nuno Delgado

Eng.ª Maria José Dias
2010 MSc Medicine University (Hospital
Santa Maria) Lisbon Master of Science in
Metabolic Diseases and Food Behaviors
2006 FDEd Portuguese Government
(Instituto de Emprego e Formação
Profissional) Lisbon Foundation Degree
of Education – Professional/Pedagogical
Trainer
2005 MEng University of Agronomy
(Instituto Superior de Agronomia)
Lisbon Master of Food Engineering

Sou a Maria José Dias, Disléxica há 40 anos,
16 dos quais com muito orgulho do Dom com
que nasci.
Poderão perguntar porque é que só há 16 anos
é que sinto orgulho em ser Disléxica...pois é,
só aos 24 anos de idade já no fim da facul-
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Margarida Bonança (Estudante)

Eu chamo-me Margarida Bonança, vivo nos
Açores, numa ilha muito gira, em São Miguel, tenho 12 anos e frequento o 7.º ano,
na Escola Antero de Quental.
Eu estou aqui hoje porque tenho dislexia, défice de atenção e uma disortografia, sendo
que agradeço o convite endereçado pela Dr.ª
Helena Serra para estar aqui hoje convosco.
É uma honra muito grande para mim!
A maioria das pessoas tem algum receio em
falar em público. Como podem imaginar eu
também, mas fiz-me à vida e quero servir de
inspiração a muitos meninos e meninas que
não têm a mesma sorte que eu.
Como devem calcular eu não sou muito boa
a escrever, sou melhor nas palavras ditas, por
isso pedi à minha mãe, minha inspiração, para
escrever a minha história de vida. Opto pela
sua ajuda quase sempre, porque dou muitos
erros a escrever. Já dei 45 erros numa composição no 4.º ano, porém posso acrescentar
que em quase todas as situações dou sempre
o melhor de mim. Estão cá os meus pais para
comprovarem isso!
Bom, vou começar pelo início...
Nasci prematura, a 30 de janeiro, com 36 semanas e com 2 meses de idade fui diagnosticada
com uma displasia da anca, sendo engessada
como um frango espalmado durante 40 dias,
até aos 12 meses tive de usar um aparelho nas
pernas e aos 3 anos de idade usei umas botas que eram unidas por uns ferros, na hora de
ir dormir. Não foi fácil, principalmente para os
meus pais que correram o mundo atrás dos melhores especialistas, porque infelizmente na ilha
estamos confinados a uma realidade muito restrita. Nesta altura, a minha avó é que cuidou de
mim enquanto os meus pais trabalhavam, pois
não podia ir para a creche com tanto apetrecho.

O tempo foi passando e tudo se ia
compondo...
Já com 6 anos a minha mãe, que é
educadora de infância, apercebeu-se
que alguma coisa estava mal comigo
e foi quando a outra minha história de
vida começou... A minha mãe recorda
que não conseguia reter informação,
por exemplo quando ela me mostrava
uma imagem com letras dois segundos
depois já não sabia os seus nomes. Esquecia-me das coisas rapidamente, era
muito distraída e ainda sou, tal como a
minha mãe. Devo sair a ela, dizem os
mais próximos, a diferença é que ela tinha más notas e eu não.
Neste momento, mais uma vez, a minha mãe procurou quem estava em
Portugal mais habilitado para poder
perceber o meu mundo e encontrou
o Dr. Miguel Palha, que me diagnosticou com défice de atenção.
Mais tarde, no 1.º ano mal conseguia
ler e escrever. Era tudo trocado, o mais
parecido com um baralho de letras. As
pipocas que tanto gostava, vermelhas e
brancas, eram as “pibocas”, as flores do
jardim eram as “folores” e a tartaruga da
sala a “trataruga”. Eram trocas e mais
trocas sem fim à vista.
No 2.º ano não conseguia ler água, podem calcular o que é isso?
Bom, depois tive mesmo de mudar de
escola, porque os professores acharam
que eram minhocas da cabeça da minha mãe tudo isso. Não percebiam e
não queriam saber de mim!
Mais tarde, já no novo colégio, encontrei
uma professora fantástica, chamada Ana
Forte, que cuidou de mim, lia comigo e
até comprava-me livros, porque dispensava sempre um tempinho no final do
dia para ler comigo. Os livros eram de
princesas, fadas, com capas rosa, cheios
de brilhantes, como todas as meninas
gostam. Gostei e gosto muito dela, porque fez-me sentir bem com todos em
meu redor. Recordo-me que tinha testes
diferentes, com tamanho da letra maior
e com uma estrutura diferenciada, usufruía de leitura individualizada, com perguntas do género V e F, escolha múltipla
e preenchimento de lacunas... Na altura,
não percebia a razão de ser diferente,
mas sei que foi tudo para o meu bem.
Porém, um dia sem ninguém esperar, já

eu no 3.º ano, a professora Ana optou
por sair do colégio e passei o quarto ano
com 3 professoras diferentes, sendo que
a última, a professora Tânia, fez comigo
um trabalho extraordinário.
O que mais me custa foram as intimidações que a minha mãe e o meu pai vieram a ter neste espaço de tempo. Foram
até confrontados para que mudasse de
escola. Sei que sofreram muito com isso,
mas isso só me dá força para continuar a
dar o meu melhor em tudo!
Quando cheguei ao 2.º ciclo, o mundo desabou, os enunciados na generalidade não eram lidos, havia uma
grande resistência dos professores e
da própria direção do colégio e até da
psicóloga em perceber o que tinha.
Nesse impasse, a minha mãe tirou a
especialização ao mesmo tempo que
fazia um doutoramento nesta área,
embora ainda não o tivesse concluído.
No 7.º ano entrei para o ensino público e
esbarro-me, novamente, com professores sem qualquer formação.
Passo, então, a relatar estes momentos
hilariantes...
Margarida, a tua letra é tão pequena, depois obrigam-nos a fazer testes
com letras maiores!
Meninos, temos de esperar todos pela
Margarida que escreve mais devagar!
Cometestes erros na expressão oral,
por isso em vez de satisfaz bem vais
ter satisfaz.
Sobre a letra mais pequena, ainda, tive
tempo de esclarecer a professora, apesar de ser ainda uma criança, mas com
as lições da minha mãe tenho aprendido
muito o que é a dislexia. E isso sinto na
pele de uma forma que ainda não consigo definir. Bom, voltando ao assunto,
apesar de sentir os nervos à flor da pele,
disse-lhe que a minha caligrafia não tem
nada a ver com o tipo de letra que os
testes devem ter. Afinal, havia algum
problema com isso poderia sempre falar com a minha mãe que teria muito
gosto em explicar-lhe melhor que o que
deve fazer. Às restantes provocações a
que estive sujeita não reagi, mas sei que
a minha mãe fez uma participação por
escrito aos órgãos de gestão da escola.
Só para terem ideia o simples ato de
sublinhar as palavras-chaves há professores que não o fazem e se fazem

9

LIVRO DE RESUMOS
erram, até já consigo detetar as falhas deles.
Para enviar uma matriz com os conteúdos para
o e-mail da minha mãe os professores fazem
uma tempestade num copo de água. Opá, ninguém aguenta isso! Sinto que os professores
são o grande obstáculo disso tudo!
O mais grave é que alegam que tenho excelentes resultados, fruto do meu esforço e dos
meus pais, porém todas estas medidas, quando
os conteúdos se complicarem podem fazer-me

desanimar e baixar os resultados que tenho vindo a ter até aqui.
Recordo que vivemos num mundo injusto, onde todos os meninos e meninas deviam ser disléxicos, já referi isso
por diversas vezes. Não é justo uns
terem e outros não um apoio diferenciado. Na verdade, o que sinto muitas
vezes é que os professores estão a fazer-me um favor quando devia ser uma

obrigação deles.
Não, não preciso de favores de ninguém,
preciso de mais compreensão, de maior
apoio e de professores qualificados.
Que este testemunho sirva de inspiração a todos aqueles que têm dislexia.
Não desistam! Ter dislexia é um dom!
Por fim, agradeço o vosso tempo em
ouvir-me e dou por concluída a minha
história de vida.

WORKSHOP:

PREVENÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Doutora Paula Cristina Ferreira
ESECS - IPLeiria; CI& DEI
paula.ferreira@ipleiria.pt

Era uma vez um menino e uma menina…
Era uma vez um espaço, um tempo e
uma Oficina da Brincadeira onde tudo
reluzia…
Era uma vez um livro de onde brotavam histórias sem fim…
Era uma vez um alfabeto que tinha
som, imagem…e mensagem…
Era uma vez um menino e uma menina a quem tudo acontecia…
Paula Cristina Ferreira:Doutorada em
Ciências da Linguagem, especialização
em Linguística Aplicada pela UTAD
Mestre em Linguística Aplicada pela
FLUL/IPLeiria
Pós-graduação em Dificuldades de
Aprendizagem Específicas/Dislexia

pela ESEPF
Licenciada em Ensino de Português e
Francês – 3.º Ciclo e Ensino Secundário
pela UE
Membro da Dislex – Associação Portuguesa de Dislexia
Membro da APP - Associação de Professores de Português
Professora Adjunta Convidada do Departamento de Línguas e Literaturas da
Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais do Instituto Politécnico de Leiria.
Formadora nas áreas: ciências da linguagem, didática do português e dislexia.
Oradora em várias conferências, encontros nacionais e internacionais.
Autora e coautora de publicações e artigos científicos com participação em congressos nacionais e internacionais.

WORKSHOP:

DISLEXIA: INTERVENÇÃO DIFERENCIADA
NO ENSINO SECUNDÁRIO
A lei que regulamentava as necessidades educativas especiais foi revogada, havendo uma primeira consequência que é a extinção deste rótulo,
profundamente pesado para os nossos alunos com dislexia e para todos
os que beneficiavam do previsto no
extinto Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7
de janeiro.
Mestre M.ª de Fátima Almeida
Centro-Dislexia, UCP-Viseu
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A nova legislação, DL 54/2018, de 6
de julho, continua a permitir uma diferenciação da Dislexia nas escolas? E,
se sim, de que forma?
Diferenciação na sala de aula, em
apoios regulares e em apoios especializados no ensino secundário:
o que é possível fazer-se na escola?

WORKSHOP:

INTERVENÇÃO DIFERENCIADA NO ENSINO BÁSICO

Alcina Almeida

O Decreto-Lei nº 54 de 6 de julho de
2018, preconiza a mudança do paradigma da integração para o da inclusão
nos espaços escolares. Quando se fala
de espaços, pretende-se englobar espaços físicos, mas também espaços de
tempo (cada aluno aprende obedecendo ao seu próprio ritmo) e, espaços humanos (Almeida, 2006). Estes últimos
carecem, segundo Blasi (2006) referindo-se especificamente aos professores,
de preparação específica para lidar com
a diversidade de alunos a quem hoje a
escola abre as suas portas.
Esta apresentação tem como objectivo
sensibilizar os professores para o desempenho do seu papel, enquanto fornecedores de informação precisa sobre as
dificuldades da criança e a sua forma de
aprender, bem como sugerir ferramentas de fácil utilização na sala de aula.
Coordenadora do grupo de Educação
Especial da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves e membro
da Equipa Multidisciplinar.

Doutorada em Didática e Organização
Escolar, com tese em Dificuldades de
Aprendizagem Específicas: Dislexia –
Propostas de Intervenção, pela Universidade de Jaén.
Mestre em Educação Inclusiva, pela
Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade de Lisboa, com tese em
A Perceção dos Professores sobre Valores e Práticas inclusivas.
Pós-graduada em Perturbações da Linguagem e em Gestão e Administração
de Estabelecimentos de Ensino.
Especialista em Deficiência Mental e
Motor e Bacharel em Educação de Infância.
Autora e coautora de diversos artigos
sobre Educação Inclusiva e Educação
Especial, Dificuldades de Aprendizagem, Dislexia, Psicomotricidade e
Consciência Fonológica.
Autora do livro Psicomotricidade: jogos facilitadores de aprendizagem.
Participou em diversos congressos e
seminários internacionais e é formadora certificada pelo CCPFC.

WORKSHOP:

INTERVENÇÃO DIFERENCIADA NO ENSINO SUPERIOR

Doutora Helena Serra
Presidente da DISLEX: Associação
Portuguesa de Dislexia.

A arte da camuflagem para uns é
contrariada por outros que revelam
uma capacidade corajosa em assumir
as suas dificuldades na leitura e
na escrita. Eis a realidade de um
estudante do Ensino Superior.
O estudante deste nível de ensino
necessita da orientação e mediação do
docente. O estudante pode frequentar
as aulas tutoriais (entre pares ou com
docentes) no sentido de promover as
suas competências para uma eficiente
tomada de notas e para a elaboração
de mapas concetuais que estruturem o
seu pensamento.
As estratégias diferenciadas no
Ensino Superior devem cruzar duas
dimensões: o tipo de dislexia do
estudante com o caracter teórico das
disciplinas a estudar. A especificação

exige uma seleção criteriosa de
metodologias para conduzir o aluno
ao sucesso académico, pessoal e
social.
Helena Serra : Professora Coordenadora Jubilada da E. S. E. P. F;
Doutorada em Estudos da Criança:
Educação Especial; especializada em
sobredotação;
Licenciada em direito.
Presidente de mesa da A. G. da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas
Orientadora científica de teses de Doutoramento e de Mestrado, na ESEPF e
Universidades nacionais e estrangeiras.
Dedica especial atenção à dislexia, sobredotação e legislação da educação.
Publicou artigos e livros.
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