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Destinatários/relevância: Para os efeitos previstos no artigo 5º e no n.º 3 do artigo 14º do Regime 
Jurídico de Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em 
carreira de Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial. 
 
Nº créditos: 1 (25 horas) 
 
Objetivos:  
 
Com este módulo pretende-se que os formandos sejam capazes de: 
1 – Identificar o que são Dificuldades de Aprendizagem Específicas de acordo com diferentes modelos e 
conceitos, tipos de classificação e características específicas. 
2 – Conhecer os fatores etiológicos das Dificuldades de Aprendizagem Específicas e suas implicações na 
aprendizagem. 
3 – Identificar os contextos intra e interpessoais das Dificuldades de Aprendizagem Específicas no 
âmbito de uma avaliação compreensiva para identificação, despiste e encaminhamento. 
4 – Promover o desenvolvimento da aprendizagem através da elaboração de uma intervenção 
pedagógica adequada. 
 
Conteúdos: 
 
1 – Dificuldades Específicas de Aprendizagem – 3h teóricas 
a. Fases da evolução histórica do conceito. 
b. Modelos teóricos tradicionais e atuais. 
c. Contributos dos principais quadros conceptuais. 
2 – Etiologia das Dificuldades de Aprendizagem – 3 horas teóricas 
a. Causas Orgânicas. 
b. Causas Educacionais. 
c. Causas Ambientais. 
3 – Caracterização, classificação e avaliação das Dificuldades de Aprendizagem Específicas – 3 horas 
teóricas 
a. Definição e delimitação de conceitos. 
b. Principais tipos e características  
c. Modos de avaliação e indicadores das Dificuldades de Aprendizagem Específica. 
4 – Sistemas de linguagem e Dificuldades/Perturbações Específicas de Aprendizagem – 9 horas teóricas 
a. Disgrafia. 
b. Dislexia – Disortografia. 
c. Discalculia. 
5 – Respostas educativas e intervenção adequadas.- 7horas teórico-práticas. 
a. Dificuldades de Aprendizagem Específica e Insucesso Escolar 
b. Intervenção educativa atempada e adequada. 
c. Planificação da intervenção e inclusão escolar. 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Dificuldades de Aprendizagem Específicas 
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Metodologia: 
 
• Aulas expositivas dialogadas e dinâmicas de grupo. 
• Análise e discussão sobre documentos fundamentais. 
• Partilha de experiências e reflexão sobre situações práticas 
 
Avaliação: 
 
• Assiduidade 
• Participação nas aulas 
• Trabalhos realizados no decorrer da ação. 
• Cada aluno deverá elaborar um texto sobre uma temática abordada no decorrer das aulas.  
• A classificação é atribuída numa escala de valores com intervalo de 0 a 10. 
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