Ação de Formação de Curta Duração – Despacho nº 5741/2015 – 3 horas

“Redescobrir e Reconstruir a
Comunicação”
LOCAL, DATA E HORA INÍCIO / FIM / VAGAS – Coimbra, 29 de Março – 16h30m às
19h30m – Auditório da Escola Martim de Freitas; Limite de vagas - 40
BREVE FUNDAMENTAÇÃO - Comunicar é essencial para uma vida plena de inclusão
e participação em sociedade.
Comunicar assume um papel preponderante na perceção do mundo e na
aprendizagem.
Comunicar acontece todos os dias, quase todo o dia, e sem aparente esforço.
Comunicar parece simples, embora seja um processo complexo e dinâmico, no qual
aspetos relacionados com o locutor, interlocutor e contexto podem ter influência
positiva ou negativa, impactando significativamente o sucesso das trocas
comunicativas com o outro. Perante situações de deficiência ou incapacidade, como
podem os parceiros comunicativos co-construir a comunicação? Quando o aluno
apresente necessidades educativas especiais, e um perfil de comunicação atípico, o
que poderão os profissionais docentes e não-docentes fazer, para assegurar que se
cumpre o Direito Universal do acesso à comunicação?
DESTINATÁRIOS – Prioridades: 1º Docentes de Educação Especial do AE Martim de
Freitas; 2º Educadores de Infância e Docentes do 1º CEB do AE Martim de Freitas; 3º
Docentes de Educação Especial, Educadores de Infância e Docentes do 1º CEB de
outras escolas associadas ao CFAE Minerva
CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS:
No final da ação, espera-se que os participantes sejam capazes de:
1. Reconceptualizar o conceito de Comunicação, de acordo com a teoria do
Dialogismo;
2. Descrever elementos fundamentais para o sucesso da troca comunicativa;
3. Avaliar informalmente o processo comunicativo, como parte integrante de uma
equipa;
4. Adotar comportamentos e atitudes para co-construir a comunicação com alunos
com NEE;
5. Criar oportunidades para a comunicação espontânea em atividades do dia-a-dia.
FORMADOR: João Canossa Dias – Terapeuta da Fala e especialista em
Comunicação Humana. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade de
Coimbra; Master of Science em Perturbações Graves da Comunicação pela
Universidade de Groningen.

