Na DISLEX, defendemos que a
formação deve ir ao encontro
de um quadro de referência
que integre o que se espera de
determinado professor; visto
estarmos a falar do professor de
Educação Especial de alunos
com Dislexia, foi construído
um perfil ideal, e cada formação que se propõe procura ir ao
encontro de um ponto desse
perfil.

Visite-nos!
FORMAÇÃO DISLEX
Informações: h.serra@esepf.pt

http://dislex.co.pt/

In:scrições http://dislex.co.pt

facebook@dislex.co.pt

Supervisão e avaliação

Mais informações: http://dislex.co.pt/images/pdfs/formacao2013v2.pdf

EM TODO O PAÍS

Formação Acreditada

Acreditada

de um professor de educação especial de alunos
disléxicos

FORMAÇÃO DISLEX

FORMAÇÃO DISLEX
EM TODO O PAÍS

QUEM SOMOS?
A Associação Portuguesa de
Dislexia foi fundada, em
2000, no Porto, por um grupo formado por técnicos e
pais. Foi reestruturada em
2009, tendo passado a adotar
a designação de "Associação
Portuguesa de Dislexia - DISLEX", afirmando-se o mesmo
escopo e mantendo a mesma
sede.

O QUE QUEREMOS

Supervisão e avaliação
de um professor de E E de
alunos disléxicos
OBJETIVOS
Conhecer o que diz o movimento da pesquisa sobre as escolas e os professores eficazes;
Perceber o que é a avaliação e a supervisão
docente;
Conhecer o perfil de um professor de Educação Especial eficaz;
Saber o que é um apoio pedagógico persona-







Promover a investigação na
área da Dislexia;

lizado eficaz no contexto da Dislexia, mi-

Formar profissionais com
vista a uma maior capacitação
dos contextos educativos;

cial (alínea d) do art.º 17.º, do DL

Intervir com crianças, jovens
e adultos disléxicos.

nistrado por professor de Educação Espe-

Supervisão e avaliação
de um professor de E E de
alunos disléxicos
CURSO DE FORMAÇÃO
15 HORAS | 0.6 CRÉDITOS

DESTINATÁRIOS
Para efeitos de aplicação do nº 3 do
artigo 14º do Regime Jurídico da
Formação contínua de Professores, a
presente ação releva para a progressão em
carreira de Professores de Educação
Especial

REGISTO DE ACREDITAÇÃO
CCPFC/ACC-75793/13

CALENDARIZAÇÃO
1 sexta (18h-21h) e 2 sábados (0913h/14h-16h)

LOCAL de REALIZAÇÃO
Em todo o país
ENTIDADE PROMOTORA

3/2008, de 7 de janeiro);
Conhecer algumas estratégias de diferenciação pedagógica a facultar a professores de
ensino regular.

ENTIDADE FORMADORA

