
17 e 18 de maio de 2019 

Curso 

(0 aos 6 anos) 
A Criança com Cegueira 

Sala de Formação da ANIP 
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C 

3000-319 COIMBRA 



INSCRIÇÕES LIMITADAS:  
a 25 formandos. 
 
Data limite de inscrição: 10 - 05 - 2019. 
 
FORMADORAS: 
Inês Marques: Mestre em Ciências da Educação na 
área de especialização em Educação Social e 
Intervenção Comunitária é Educadora Social da 
equipa técnica do Centro de Apoio à Intervenção 
Precoce na Deficiência Visual (CAIPDV / ANIP) desde 
2009. Integra o Projeto OLEC (Oficina de Literacia 
Emergente para a Cegueira) desde 2014. 
  
Patrícia Valério: Assistente Social da equipa 
técnica do Centro de Apoio à Intervenção Precoce 
na Deficiência Visual (CAIPDV / ANIP) desde 2009. 
Integra o Projeto OLEC (Oficina de Literacia 
Emergente para a Cegueira) desde 2014. 
  
Viviana Ferreira: Mestre em Psicologia do 
Desenvolvimento e detentora de formação 
profissional e académica em áreas diversificadas e 
experiência profissional na área da Intervenção 
Precoce e da Deficiência Visual. Diretora Técnica do 
Centro de Apoio à Intervenção Precoce na 
Deficiência Visual (ANIP-Associação Nacional de 
Intervenção Precoce). 
  

 
DESTINATÁRIOS: 
Docentes de educação pré-escolar/educadores de 
infância, docentes de educação especial e do 
ensino básico e outros a exercerem funções na 
área da deficiência visual ou com interesse na 
temática, pais e familiares de crianças com DV. 

As crianças com diagnóstico de cegueira integram muitas 
especificidades ao nível do seu desenvolvimento e 
aprendizagem, motivadas por um contexto percetivo 
diferenciado e uma maneira díspar de compreender o mundo 
e integrar novas aprendizagens.  
  
Considerando o sistema educativo vigente, que privilegia o 
modelo inclusivo, urge ver garantidos os direitos e todas as 
oportunidades de aprendizagem de crianças com cegueira. 
No entanto, existe uma grande lacuna ao nível da formação e 
informação de profissionais e famílias. Acresce, ainda, o facto 
de estas crianças terem um outro código de leitura e escrita 
diferenciado – o braille. Estes profissionais contestam, 
frequentemente, a ausência de informação sobre a didática do 
braille e de materiais que possam apoiar o ensino deste 
código. 
  
Face ao exposto, é premente realizar a ação de formação “A 
Criança com Cegueira dos 0 aos 6 anos”, de modo a colmatar 
as necessidades de formação sentidas pelos profissionais e 
famílias que são responsáveis pela educação, participação e 
plena cidadania destas crianças. 



OBJETIVO GERAL: 
 
Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências essenciais para o 
desenvolvimento da intervenção com crianças 
com cegueira na faixa etária dos 0 aos 6 anos, 
para dar resposta às suas especificidades 
educativas. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Conhecer as implicações da cegueira no 

desenvolvimento da criança;  
• Conhecer os instrumentos de avaliação 

disponíveis para a avaliação da criança com 
cegueira; 

• Conhecer estratégias de intervenção a 
desenvolver com a criança com cegueira; 

• Conceber adaptações específicas 
considerando o contexto percetivo da 
criança com cegueira. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Módulo I:  

Cegueira: números e causas  
 

Módulo II: 
A criança para além da cegueira: a individualidade 

da criança e o seu contexto percetivo  
 
Módulo III:  

O desenvolvimento da criança com cegueira  
 
Módulo IV:   

Avaliação e intervenção  
 
Módulo V:   

Estratégias de intervenção  
 
Módulo VI:   

Adaptação de materiais de apoio à Literacia 
Emergente. 



Horário:   9h-13h / 14h-18h  > 6ª-feira 
  9h-13h / 14h-17h30 > sábado 
Duração: 15 horas 
Área de Formação: 761 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens 
Modalidade de Formação:  Formação contínua de atualização 
Forma de Organização: Formação presencial 
 
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).  
 
- Acreditação para Docentes. 
Curso acreditado pelo CCPFC para Educadores de Infância, Professores do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e Professores de Educação Especial. 
A emissão deste certificado é da responsabilidade da UINFOC da 
Universidade de Aveiro, pelo que quem pretender ter acesso ao mesmo, terá 
que efetuar o pagamento de 10€ diretamente a esta unidade, após o contato 
de e-mail por parte da responsável. 

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, tendo por base os 
seguintes critérios: participação, 
motivação, espírito crítico, 
assiduidade, pontualidade, exercícios 
práticos realizados em grupo e/ou 
individualmente, entre outros. 



Veja mais informações sobre as nossas formações e eventos. 
Acrescentar o link direto do site 

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.facebook.com/ANIP.pt 
 
Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W 

Para mais informações sobre as nossas formações e eventos,  
contacte: formacao@anip.net 


