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De que falamos quando falamos de 

Investir na Capacidade na 
(sobre)Dotação: da identificação à 

intervenção 
 
Dinamizadora: Prof.ª Doutora Helena Serra 
 
Destinatários:  
Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básicos e Secundário e Educação Especial, do 
Agrupamento de Escolas de Nelas 
 
Inscrições: Esta Sessão de Formação enquadra-se no Projeto Investir na Capacidade, um projeto 
do Agrupamento de Escolas de Nelas, que envolve todos os professores, uma vez que todos – neste, 
em anos anteriores ou futuros - irão participar na identificação dos alunos que nele participam. A 
frequência desta Ação de Formação é, pois, fortemente aconselhada pela Direção deste Agrupamento. 
A inscrição dos professores será apenas para posterior envio de certificados, uma vez que se espera 
que, a menos que estejam a participar em atividades em simultâneo no Agrupamento, todos os 
professores estejam presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                

Esta sessão surge no âmbito do Projeto Investir na Capacidade (PIC); projeto que envolve todos os 
professores do Agrupamento de Escolas de Nelas, na medida em que todos são chamados para a identificação 
de alunos com capacidades acima da média comparativamente com os seus pares. Apesar de ter já havido 
formação, inclusivamente creditada, sobre a temática neste agrupamento, as dúvidas persistem, nomeadamente 
quanto à identificação de alunos. Daí a necessidade de multiplicar estes eventos. 

Esta Ação de Formação de 2h30 terá como objetivos os seguintes: (i) como identificar alunos para o 
Projeto Investir na Capacidade (PIC)?, (ii) O que pretende ser o PIC, (iii) O que são e o que não são alunos 
«sobredotados», (iv) o que pode ser feito em contexto de sala de aula? 

A dinamização deste momento formativo estará a cargo da Prof.ª Doutora Helena Serra, Presidente do 
Conselho Geral da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. 

 
 
 


