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Dyslexia and Inclusive Language Teaching  



Programa do Curso 



1º dia – 18. julho. 22 
Sumário: 

 Boas vindas e atividades de integração. 

 Apresentação das escolas dos participantes. 

 Definição de dislexia – características, indicadores e potenciais sinais. 

 Conceitos básicos, verdade e mitos. 

 Integração versus Inclusão. 

 Orientações para uma escola amiga da dislexia. 



A etimologia do termo  Dislexia Definição de Dislexia 
 

 A Dislexia resulta de um transtorno de origem 

neurobiológica  que afeta a correção e 

fluência da leitura, a sua compreensão e a 

competência ortográfica. Estas dificuldades 

resultam de um déficit fonológico.  

 

 A Dislexia é altamente hereditária 

(contribuição genética). A prematuridade, 

peso muito baixo à nascença e exposição pré-

natal à nicotina são fatores de risco ambiental. 

 

 Dificuldades que se podem manifestar: 

• Linguagem 

• Coordenação motora 

• Cálculo mental 

• Concentração 

• Organização pessoal 





Surpreendidos?! 

Famous people with dyslexia 

 

POLÍTICA 

Winston Churchill 

JF Kennedy 

George Bush 

 

 

 

CINEMA 

Walt Disney 

Steven Spielberg 

Quentin Tarantino 

Anthony Hopkins 

Tom Cruise 

Robin Williams 

Keanu Reeves 

Patrick Dempsey 

Julianne Moore 

Uma Thurman 

George Clooney 

Johnny Depp 

Woody Harrelson 

 

 

 

 

MÚSICA 

Barbra Streisand 

John Lennon 

Michael Jackson 

Robbie Williams 

Tony Bennett 

Cher 

Bono 

 

 

 

 

OUTRAS ARTES 

Leonardo da Vinci 

Agatha Christie 

Pablo Picasso 

Andy Warhol 

Jay Leno 

Jamie Oliver 

Kate Moss 

Magic Johnson 

 

 

 

 

CIÊNCIA 

Albert Eistein 

Henry Ford 

Bill Gates 

Steve Jobs 

 

 



Reconhece estas características em alguns dos seus alunos??? 



E esta caraterística? 
Sabia qual pode ser a 
sua causa?... 



MAS É VERDADE QUE… 

A pessoa disléxica é: 
 

• Boa em competências interpessoais 

• Boa em atividades práticas 

• Boa em 3D e atividades espaço-visuais 

• Boa em pensamento lateral 

• Boa na resolução de problemas 

• Em Criatividade 

• E em Imaginação 
Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2º dia – 19. julho. 22 
Sumário: 

 O processo ortográfico e fonológico em leitores iniciantes e disléxicos. 

 Princípios básicos nas instruções para estudantes disléxicos. 

 Ensino do vocabulário (pronúncia, ortografia e fonética). 

 A utilização do quadro, de recursos visuais e de outros auxiliares de ensino. 

 Integração versus Inclusão. 

 Orientações para uma escola amiga da dislexia. 



3º dia – 20. julho. 22 

Sumário: 

 O Desenho Universal para a Aprendizagem: 

princípios e orientações de apoio à 

diversidade de alunos. 

 Planificação de aulas usando o DUA. 

 Implementações em sala de aula, adaptações, 

acomodações e modificações. 



4º DIA – 21. julho. 22 

Sumário: 

 Instruções de diferenciação de ambientes de 

aprendizagem, conteúdos, processos e produtos desta 

aprendizagem. 

 Avaliação dos alunos disléxicos. 



5º DIA – 22. julho. 22 
Sumário: 

 A construção de uma escola e de uma sala 

de aula amiga da dislexia. 

 Parcerias com os pais numa escola amiga 

da dislexia. 

 Avaliação do curso e entrega dos 

certificados. 



6º DIA – 23. julho. 22 
Sumário: 

 Programa cultural!!!! Cruzeiro às ilhas: 

 Hydra, a ilha de Leonard Cohen 

 Tólon, Golfo de Argos 

 Spetses 

 Convívio entre todos! 



7º DIA – 24. julho. 22 

Sumário: 

 Passeio cultural! 

 A aventura de alugar um carro na Grécia… 

 Epidaurus 

 Templo de Asclépios 

 Micenas 

 Cavalo de Tróia 

 Amizades 

 

 



8º DIA – 24. julho. 22 
Sumário: 

 Despedida da belíssima Nafplio, 1ª capital da 

Grécia e paraíso das buganvílias. 

 Fim  

 Queremos repetir! 

 


