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Destinatários: Docentes do 1º Ciclo do EB (30 vagas) e docentes de Educação Especial (10 vagas) 

Modalidade: Oficina de formação (Duas turmas - 20 docentes por turma) 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-87726/16 (acreditada como “formação específica” *). 

Total de Horas: 25h+25h (*a contabilizar na dimensão científica e pedagógica) 

Formadoras: Fátima Almeida e Anabela Mendonça  

Local de Realização: ES Felismina Alcântara, Mangualde 
Algumas sessões decorrerão no Innov@tive Classroom Lab (“Sala de Aula do Futuro”)  

 
 

Esta açõo de formação, dinamizada em língua portuguesa, insere-se nas atividades do 
Projeto Europeu Erasmus+ KA2 «Reading with ease and fun», do qual o Centro de 
Formação EduFor é parceiro. O projeto decorre durante dois anos letivos (2015-2017) e é 
coordenado pela Associação de Dislexia da Bulgária (DABG), incluindo ainda parceiros de 
Espanha, Itália, Turquia e Letónia. 
Os docentes que frequentam esta oficina, para além da certificação prevista na 
acreditação pelo CCPFC, irão receber um Certificado de participação em 
formação/investigação no âmbito de um Projeto Europeu Erasmus+ KA2.    
 

Mais informações e inscrições (gratuitas) em www.edufor.pt  

“Como tornar a leitura (+) fácil e 
divertida na dis-leitura e na Dislexia?”

A leitura afeta a qualidade de vida a longo prazo, mas um baixo nível de competências de 

leitura pode afetar o desenvolvimento global dos alunos, assim como limitar-lhes a inclusão 

numa sociedade em mudança. Esta oficina de formação tem, assim, como objetivo a 

divulgação e a implementação de práticas – compiladas por seis instituições europeias – que 

permitam a docentes do 1.º CEB e a docentes de educação especial intervir de forma eficaz 

com crianças que se encontram em idades chave do desenvolvimento de leitura e da escrita.  


