
Curso
Dispraxia Verbal de 
Desenvolvimento
- teoria, prática e reflexão

20 de fevereiro de 2021
6 de março de 2021



INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 12-02-2021.

PREÇO:
Associado ANIP- 80 €
Não Associado - 95 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/ymA1W4GwKyDhmRwQ9

Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais 
pessoas.
Inscrições até ao dia 01-02-2021 usufruem de 
um desconto de 10% (não acumulável com o 
desconto de grupo).

DESTINATÁRIOS:
Terapeutas da fala e 
Estudantes da licenciatura em Terapia da fala

PRÉ-REQUISITOS:
É necessário conhecimentos de informática 
na ótica do utilizador, nomeadamente, 
experiência de navegação e pesquisa na 
internet, utilização de plataforma de 
videoconferência - Zoom, acesso a um 
computador funcional com placa de som, 
webcam e auscultadores com microfone e 
ligação à internet.

A perturbação comummente designada 
como Childhood Apraxia of Speech (ASHA, 
2007) e/ou Developmental Verbal Dyspraxia
(RCSLT, 2011) representará, provavelmente, 
uma das situações mais controversas no 
contexto contemporâneo da Terapia da 
Fala, a nível internacional. As dificuldades 
na definição de casos clínicos, a natureza 
evolutiva e variável da perturbação e a 
"polémica" terminológica existente 
constituem desafios com que se debatem 
clínicos e investigadores no domínio das 
Speech Sounds Disorders na infância. 

Todavia, apesar de dúvidas persistentes, já 
muito se compreende sobre esta patologia, 
existindo mesmo consenso relativamente a 
práticas de sinalização, avaliação e 
intervenção sustentadas por evidência 
científica externa. Através do diálogo e da 
participação, e envoltos em casos clínicos 
apresentados, convidam-se os 
participantes (incluindo o formador) a 
partilhar, debater e refletir, tendo em vista a 
aprendizagem conjunta e suportada por 
literatura de referência sobre o tema.

FORMADOR:

João Canossa Dias

- Diretor Técnico de Reabilitação na 
ARCIL; Terapeuta da Fala; Formador e 
Consultor. 
- Licenciado em Terapia da Fala, 
com distinção, pela Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde do Porto e 
especialização em Gestão de 
Qualidade, Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade pelo Instituto de 
Soldadura e Qualidade. 
- Mestrado em Ciências da 
Educação pela Universidade de 
Coimbra com experiências criativas 
e bem-sucedidas neste domínio. 
- Especialização em Necessidades 
Complexas de Comunicação 
através do Master of Science na 
Rijksuniversiteit Groningen e pós-
graduação em Literatura Infantil 
pela Universitat Autònoma de 
Barcelona.

https://forms.gle/ymA1W4GwKyDhmRwQ9


OBJETIVO GERAL:

• Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências técnicas e pessoais para a 
avaliação e intervenção terapêutica em casos de 
Dispraxia Verbal de Desenvolvimento (DVD).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Pretende-se que no final do curso os formandos 
sejam capazes de:
• Definir os conceitos de Childhood Apraxia of

Speech (CAS) e Developmental Verbal Dyspraxia
(DVD);

• Enquadrar a CAS/DVD de acordo com sistemas de 
classificação das Speech Sounds Disorders (SSD);

• Descrever características associadas a CAS/DVD;
• Enunciar sinais e sintomas facilitadores da 

identificação/sinalização precoce;
• Descrever instrumentos e procedimentos para a 

avaliação terapêutica;6) Estabelecer o 
diagnóstico diferencial entre CAS/DVD e outras 
SSD;

• Refletir sobre metodologias e práticas para a 
intervenção terapêutica com casos de CAS/DVD;

• Refletir sobre procedimentos e práticas para 
planeamento, monitorização e avaliação da 
intervenção com casos de CAS/DVD.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

• Childhood Apraxia of Speech (CAS) / Developmental 
Verbal Dyspraxia (DVD) – Conceitos

• Sistemas de classificação das Speech Sounds
Disorders (SSD); Características de CAS/DVD

• Identificação/sinalização precoce

• Instrumentos e procedimentos para a avaliação 
terapêutica

• Diagnóstico diferencial

• Metodologias e práticas para a intervenção 
terapêutica

• Planeamento, monitorização e avaliação da 
intervenção

• Estudos de caso



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

Este curso de formação será em regime 
de e-learning/online, sobretudo através da 
realização de sessões síncronas, em 
tempo real (4 sessões) e sessões de 
trabalho autónomo/ sessões assíncronas 
com apoio do formador via email. 

As metodologias de formação a utilizar 
para a dinamização das sessões serão 
essencialmente expositivas, interrogativas 
e ativas, de modo a promover dinâmicas 
que potenciem a aprendizagem e 
valorizem a partilha de experiência entre 
participantes. As técnicas pedagógicas a 
utilizar serão apresentação audiovisual, 
resolução de exercícios individuais e/ou de 
grupo, leitura e partilha de materiais para 
estudo, discussões e reflexão conjunta de 
casos clínicos através de 
videoconferência, chat e outras 
ferramentas de trabalho online. 

A avaliação de desempenho do formando 
será contínua, tendo como base a 
participação ativa dos formandos em 
toda a formação, o espírito crítico, o 
domínio dos assuntos, a pontualidade e a 
assiduidade nas sessões síncronas, bem 
como os exercícios práticos realizados em 
grupo e/ou individualmente durante a 
sessão e em tarefas assíncronas.

Datas: 20 de fevereiro e
06 de março de 2021

Horário: 09h30 às 12h30m | 14h às 17h

Duração: 13 horas 
- 12 horas de sessões síncronas (em tempo real)
- 1 hora de trabalho autónomo (com apoio à distância)

Área de Formação: 726 – Terapia e Reabilitação
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

Certificado de Formação e Acreditações:
- Formação Certificada pela DGERT. 
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se 
o formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em 
pelo menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao 
abrigo da Portaria 474/2010 de 8 de Julho, através do Sistema 
de Informação e Gestão da Oficina Educativa e Formativa 
(SIGO).



Organização e Secretariado:

Associação Nacional de Intervenção Precoce
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 COIMBRA
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727
formacao@anip.net
www.anip.pt
www.facebook.com/ANIP.pt

Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W

Mais informações sobre as nossas formações e eventos,
visite o nosso site: www.anip.pt
ou contacte-nos: formacao@anip.net

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar?
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios!

mailto:formacao@anip.net
http://www.facebook.com/ANIP.pt
http://www.facebook.com/ANIP.pt
http://www.anip.pt/
mailto:formacao@anip.net

