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•  para entender as dificuldades na aprendizagem 

Seminários 

•  para aprender com as dificuldades, na prática, com exemplos… 

Formação em acção 

•  individuais, de grupo ou de escola 

Consultoria para desenvolvimento de projectos 
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Entender os alunos em dificuldade…  (1)  

Dificuldades na Aprendizagem:                  
porque é que a CIF não funciona?   (2) 
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  Intervenção em Casos de Dislexia 

  Prevenção de Casos de Dislexia 
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  Prevenção Precoce de Dificuldades na Matemática: 
  da contagem ao cálculo 

  Avaliação Funcional I                                                           
  Prevenção de Dificuldades na Matemática         

  “Sinto... logo aprendo!”                          
  Inteligência Emocional  -  Educação Emocional 
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JULHO 

• AVALIAÇÃO FUNCIONAL I – PREVENÇÃO DIF. MATEMÁTICA  DIAS:  1 (4ªf. 18-20h),   2 (5ªf. 11-13h),   25 (Sáb. 11-13h) 
• AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE CASOS DE DISLEXIA                   DIAS:   6 (2ºf. 18-20h),   8 (4ªf. 18-20h),   11 (Sáb. 11-13h) 
• INTERVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA                                   DIAS:  13 (2ºf. 18-20h), 15 (4ªf. 18-20h),  18 (Sáb. 11-13h) 
• PREVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA                                      DIAS:  20 (2ºf. 18-20h),  22 (4ªf. 18-20h),  25 (Sáb. 15-17h) 

AGOSTO 

• AVALIAÇÃO FUNCIONAL I – PREVENÇÃO DIF. MATEMÁTICA  DIAS:  3 (2ªf. 18-20h),  10 (2ªf. 10-12h) 
• AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE CASOS DE DISLEXIA   DIAS:  4 (3ºf. 18-20h),  11 (3ªf. 10-12h) 
• INTERVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA     DIAS:  5 (4ºf. 18-20h),  12 (4ªf. 10-12h) 
• PREVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA     DIAS:  6 (5ºf. 18-20h),  13 (5ªf. 10-12h) 
• SINTO…LOGO APRENDO! (INTELIGÊNCIA EMOCIONAL)   DIAS:  7 (6ºf. 18-20h),  14 (6ªf. 10-12h) 

SETEMBRO 

• SEMINÁRIOS SOBRE DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM(1-2-3)DIAS:   4 (6ºf. 18-20h),    5 (Sáb. 11-13h / 15-17h) 
• AVALIAÇÃO FUNCIONAL I – PREVENÇÃO DIF. MATEMÁTICA  DIAS:   7 (2ªf. 18-20h),  23 (4ªf. 18-20h) 
• AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE CASOS DE DISLEXIA   DIAS:   8 (3ºf. 18-20h),    2 (4ªf. 18-20h) 
• INTERVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA     DIAS:   9 (4ºf. 18-20h),    9 (4ªf. 18-20h) 
• PREVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA     DIAS: 10 (5ºf. 18-20h),  16 (4ªf. 18-20h) 
• SINTO…LOGO APRENDO! (INTELIGÊNCIA EMOCIONAL)   DIAS: 11 (6ºf. 18-20h),  30 (4ªf. 18-20h) 

Nota: pode realizar vários cursos em sequência, numa mesma semana, sempre no mesmo horário, ou em diferentes semanas, sempre no mesmo dia e hora. 
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•  Todos os cursos têm sempre a duração de 2 horas. 
•  Pode participar em qualquer destas sessões mesmo que não tenha estado nas anteriores.  
•  Estes cursos são unidades autónomas que pode frequentar em sequência ou pela ordem que melhor lhe servir. Duração 

•  Adquiridas isoladamente todas as sessões têm um custo unitário de 40€. 
•  25% de desconto na inscrição simultânea em três ou mais cursos. 
•  25% de desconto na inscrição simulânea de grupos de pelo menos três pessoas 
•  Os estudantes da FPCE e os sócios do SEPLEU beneficiam de 50% em todas as sessões da Escola de Verão. 
•  Nota importante: estes descontos não são acumuláveis. 

Custos 

•  Psicólogos, Professores, Estudantes, Educadores, Pais ou Avós 
•  Cada sessão é desenvolvida em função da formação e composição de cada grupo. 
•  Formação em Acção para experimentar, interagir, questionar e aplicar. 

Formandos 

•  Sempre em pequenos grupos de 2 a 6 participantes. 
•  Para todos os cursos, pode organizar e propor pequenos grupos para novos horários. 
•  Envie o seu nome e o de pelo menos outro colega, sugira dois ou três horários em alternativa. 
•  Uma vez aprovada a sua sugestão, beneficie do desconto de inscrição em conjunto (3 ou mais pessoas). 

Horários e Grupos 
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