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A visão é, de todos os sentidos, 
aquele que nos fornece uma maior 
quantidade de informações num 
menor espaço de tempo e com 
mais detalhes relativamente ao 
ambiente que nos rodeia (Barraga, 
1985). 

A visão facilita a integração da 
informação recebida, confere 
maior auto confiança, permite a 
auto organização e uma maior 
facilidade no estabelecimento de 
relações temporais e espaciais, na 
construção dos conceitos e na 
estruturação do esquema corporal 
(Graça & Corsi, 2001). 

Na criança com deficiência visual 
todo este processo fica 
comprometido, daí a importância 
de uma intervenção que 
desenvolva correta e 
atempadamente todo o seu 
potencial de aprendizagem, 
contribuindo para a sua maior 
inclusão escolar e social, e evitando 
que chegue à idade escolar com 
défices e problemas associados, 
muitas vezes irreversíveis. 

Uma intervenção adequada, o 
mais precocemente possível, será 
certamente um fator determinante 
no desenvolvimento destas 
crianças.

INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 
14-10-2021.

PREÇO: 
Associado ANIP - 70 €
Não Associado - 85 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/PeC7LpLnT7NKND5B6

Desconto de 5% para grupos de 2 
ou mais pessoas.

Desconto de 10% para as 
inscrições efetuadas até ao dia 
01-10-2021 (não acumulável com o 
desconto de grupo).

DESTINATÁRIOS:
Docentes, Terapeutas, Psicólogos, 
Técnicos de Serviço Social, Pais e 
Familiares de crianças com 
Deficiência Visual, profissionais de 
Intervenção Precoce na Infância e 
outros interessados na área.

ESPECIALISTAS 
CONVIDADAS

CATARINA PAIVA
- Oftalmologista 
pediátrica,
- Responsável pela 
Consulta de Baixa 
Visão do Hospital 
Pediátrico de Coimbra.

ANA MATOS
- Profª. Especializada 
no domínio da Visão, 
da Equipa da Consulta 
de Baixa Visão do 
Hospital Pediátrico de 
Coimbra.

FORMADORAS:

PATRÍCIA VALÉRIO
- Assistente Social da 
equipa técnica do 
CAIPDV / ANIP desde 
2009
- Diretora Técnica do 
CAIPDV desde 2019.

RITA ÂNGELO
- Terapeuta 
Ocupacional da Equipa 
Técnica do CAIPDV / ANIP 
desde 2016.

MARTA FILIPE
- Psicóloga da Equipa 
Técnica do CAIPDV / ANIP 
desde 2019.
- Colaboradora da ANIP 
desde 2011.

https://forms.gle/PeC7LpLnT7NKND5B6


OBJETIVO GERAL:

Dotar os formandos de informação e 
competências essenciais para o desenvolvimento 
da intervenção com crianças com deficiência 
visual na faixa etária da Intervenção Precoce (0 aos 
6 anos).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

No final do curso os formandos deverão:

• Ter noções básicas de deficiência visual;

• Conhecer as implicações de deficiência visual 
no desenvolvimento;

• Perceber as características específicas dos 
materiais/brinquedos de acordo com a 
deficiência visual da criança (cegueira, baixa 
visão ou défice visual cerebral);

• Ter noções básicas de que materiais/brinquedos 
podem ser construídos para crianças com 
cegueira, baixa visão ou défice visual cerebral.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

• A importância da visão no desenvolvimento 
pessoal e social da criança; 

• O sentido da visão: funcionamento e patologias 
mais frequentes; 

• Deficiência visual: baixa visão e cegueira, e 
défice visual cerebral; 

• Desenvolvimento da criança com deficiência 
visual; 

• Produtos de apoio na deficiência visual; 

• Avaliação e intervenção na criança com 
deficiência visual: estudos de caso (baixa visão, 
cegueira e défice visual cerebral);

• Caraterísticas dos materiais/brinquedos para 
crianças com baixa visão, cegueira e défice 
visual cerebral.



Datas: 21 e 22 de outubro de 2021

Horário:  
Quinta feira: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
Sexta-feira: 9h30 às 12h30 | 14h às 17h

Duração: 13 horas

Local: Sala de Formação da ANIP
Praceta Pe. José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 Coimbra

Área de Formação: 761 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Presencial

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).

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

Privilegiar-se-á o uso de metodologias 
participativas e dinâmicas que 
valorizem a aprendizagem e o 
desenvolvimento pessoal: método 
interativo e expositivo. Para tal recorrer-
se-á, ao visionamento de vídeos, 
diapositivos e fotos, que servirão para a 
análise e discussão de casos pelos 
formandos.

Pretende-se com esta metodologia 
criar um espaço que privilegie: a 
partilha de conhecimentos, 
experiências e ideias, a reflexão e 
readequação de formas de atuação, a 
análise e discussão de casos e as 
dinâmicas de grupos.

A avaliação da formação será 
contínua, ao longo do desenvolvimento 
da mesma, tendo por base a 
participação, motivação, espírito 
crítico, assiduidade, pontualidade, 
exercícios práticos realizados em 
grupo e/ou individualmente, entre 
outros.



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!

Informação IMPORTANTE:

Para ter acesso às nossas instalações, 
é obrigatório o uso de máscara.

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

