Ação de Formação de Curta Duração - Despacho n.º 5741/2015 – 4 horas

“Dislexia - apresentação e avaliação de programa de formação online para
jovens”
LOCAL, DATA E HORA INÍCIO / FIM / VAGAS - Coimbra, 20 de junho 2017 – 14h00m às 17h30m – Escola Secundária D.
Duarte; Limite de vagas – 30 (15 Cfae Minerva + 15 Nova Ágora Cfae),
BREVE FUNDAMENTAÇÃO - A vida na sociedade contemporânea foi transformada devido ao constante progresso
tecnológico. Mudanças significativas na cultura provocam mudanças significativas no funcionamento do cérebro
humano e, portanto, no processamento da informação. Muitas das dificuldades de realização neurológicas são
o resultado das mudanças culturais, portanto temos que promover a mudança na educação para diminuir a taxa
de alunos especiais e ver a especialidade como uma diferença valiosa.
Dislexia, dificuldades específicas de aprendizagem, distúrbios de atenção e hiperatividade, espectro autista
fazem parte de um conjunto de que parece ser cada vez mais frequente o diagnóstico. Há que (re) pensar a
forma de ensinar e trabalhar com estas singularidades e direcionar os nossos esforços para criar um ambiente
inclusivo. O uso da tecnologia mudou o ambiente, mas também o uso da tecnologia pode constituir uma mais
valia para a criação de um ambiente inclusivo.
Nesta ação, reconhecendo a importância de fornecer, aos diversos agentes educativos, diretrizes específicas
sobre como identificar esses indivíduos, é preocupação mostrar entendimentos atuais sobre o tema da Dislexia,
apresentar programas de intervenção na área, sobretudo relativos à aprendizagem do Inglês como segunda
língua, assim como propostas para a sua utilização e avaliação.
Esta ação tem também o apoio do projeto SupEFL | Refª 2014-1-DE02-KA200-001093. Trata-se de um projeto
enquadrado no programa ERASMUS + da comunidade europeia que integra diferentes países (Portugal,
Lituânia, Alemanha, Finlândia, Bulgária e Hungria) e que visa a aprendizagem do Inglês como lingua estrangeira
para alunos com dificuldades

DESTINATÁRIOS – Professores de Inglês e de Educação Especial do ensino secundário.
CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS:
14h00: Sessão de Apresentação
14h15: Comunicação | “ DIS’ (que) é isto, ‘DIS’ (que) é aquilo… mas afinal o que são as “DIS”|
Oradora: Doutora Diana T. Coelho
15h00: Comunicação | “Motivar para Aprender Inglês através de Recursos Educativos Online” |
Oradora: Doutora Sandra Fernandes
15h45: Apresentação do Projeto | SupEFL – objetivos, metodologia e resultados” | Oradora:
Doutora Teresa Pessoa
16h15: Coffee break
16h30: Formação Prática no âmbito de um Módulo do Projeto SupEFL
Avaliação de Expectativas sobre a Formação Online (Questionário Inicial)
- Módulo 5: “Estratégias para Aprender Melhor”
Avaliação de Resultados da Formação Online (Questionário Final)
18h00: Sessão de Encerramento
FORMADOR – Maria Teresa Ribeiro Pessoa (Coord.).

