19 de janeiro de 2018
sexta-feira, 16:30 – 19:30
Escola Secundária de Nelas

ACD (Ação de curta duração)
“Como Incluir Alunos com Défice Auditivo na sala de aula e em
apoio regular”
Objetivos:

 Adquirir conceitos base sobre a audição e os graus e tipos de perdas auditivas;
 Conhecer as caraterísticas principais do desenvolvimento cognitivo, comunicativo, linguístico e social de
uma criança surda;
 Caraterizar as diferentes metodologias de educação na surdez;
 Conhecer e desenvolver a intervenção específica, na área da surdez, a efetuar em cada nível de ensino;
 Conhecer as tecnologias auditivas atuais facilitadoras da comunicação em contexto de sala de aula;
 Identificar as estratégias de comunicação e do processo de ensino/aprendizagem para com os alunos
com défice auditivo.

Conteúdos:











Caraterização anátomo-fisiológica da audição;
Caraterísticas audiológicas dos diferentes graus e tipos de surdez;
Causas e sinais de alarme de uma perda auditiva;
O desenvolvimento cognitivo, comunicativo, linguístico e social do aluno com défice auditivo;
Opções comunicativas e educativas na surdez;
Estratégias de avaliação e de intervenção em contexto escolar em cada nível de ensino, ao nível dos
conteúdos, metodologias e materiais;
Intervenção precoce para o ensino e domínio do português escrito;
As tecnologias de apoio à audição no suporte da comunicação e da aprendizagem do aluno com défice
auditivo;
Estratégias comunicativas a usar pelo professor em contexto de sala de aula;
Articulação entre escola, família e profissionais clínicos.

Dinamizador: Ana Isabel Saraiva Martins, Mestre em Ciências da Audição e da Fala
Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino e demais interessados.
INSCRIÇÕES: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 17/01/2018, em www.edufor.pt
OS CANDIDATOS SERÃO ORDENADOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES PRIORIDADES:
1.
2.
3.
Dentro

Docentes e demais interessados do AE de Nelas;
Docentes a lecionar nas Escolas Associadas ao EduFor;
Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor.
de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição.

Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor.

As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do artº 3º do despacho nº 5741/2015 de
29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos
Ensinos Básico e Secundário.
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