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Curso 
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INSCRIÇÕES LIMITADAS:  
a 25 formandos. 
 
Data limite de inscrição: 8 - 06 - 2019. 
 
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. 
 
DESTINATÁRIOS: 
Educadores de Infância, Psicólogos, 
Psicomotricistas, Professores, Terapeutas da 
Fala, Terapeutas Ocupacionais, Cuidadores 
Formais e Informais com interesse nas áreas da 
Interação, Comunicação e Linguagem. 

Comunicar é, de certa forma, como brincar com um balão de ar; ora 
joga um, ora joga o outro, num processo interativo em que o ideal é o 
balão não cair ao chão. Neste jogo de alternância de turnos, o 
contributo de cada interlocutor serve para cocriar trocas comunicativas 
progressivamente mais ricas, sempre sustentadas na relação entre os 
parceiros e encontrando no contexto uma parte crucial dos significados 
partilhados.  
 
No jogo da comunicação, contudo, nem sempre tudo corre como 
pretendido – como sonhado! – e os “comunicadores cuidadores” podem 
dar por si sem saber como agir e interagir para desbloquear o processo, 
para ultrapassar “mal-entendidos” ou “quebras na comunicação”, 
muitas vezes associados à presença de alguma deficiência ou 
perturbação que afeta o desenvolvimento dos mais jovens 
comunicadores.  
 
O que implica, de facto, estar em comunicação com um ou vários 
parceiros? 
 
Quais as causas de dificuldades ou perturbações na comunicação? 
 
Que consequências para o desenvolvimento da linguagem e para a 
aprendizagem? 
 
Poderá a ação dos parceiros de comunicação mais competentes – os 
cuidadores – ser determinante para o sucesso da troca comunicativa, 
mesmo perante condições desafiantes relacionadas com o 
desenvolvimento das crianças? 
 
Poderá a (in)competência dos parceiros de comunicação mais 
competentes – os cuidadores – determinar a presença ou não de um 
problema na interação comunicativa? 
 
Revisitando conceitos fundamentais de interação, comunicação e 
linguagem, o que se propõe com este curso é enaltecer e melhorar 
práticas de avaliação e intervenção junto de crianças com deficiência 
ou perturbação do desenvolvimento e respetivos cuidadores, tendo 
como finalidade o sucesso e a inclusão na interação comunicativa. 



OBJETIVO GERAL: 
 
Dotar os/as participantes de conhecimentos, atitudes e 
comportamentos para promover o desenvolvimento de 
competências comunicativas e linguísticas em crianças 
de idades precoces, com deficiência ou perturbações 
do desenvolvimento com impacto nas trocas 
comunicativas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
No final da formação, os formandos deverão ser 
capazes de: 
• Definir os conceitos de interação, comunicação e 

linguagem; 
• Conceptualizar o processo de comunicação 

interpessoal; 
• Descrever as principais etapas do desenvolvimento 

comunicativo da criança; 
• Refletir sobre o conceito de perturbação da 

comunicação; 
• Identificar potenciais causas de dificuldades no 

processo comunicativo e no desenvolvimento da 
linguagem; 

• Utilizar diferentes estratégias e instrumentos para 
avaliação do processo comunicativo; 

• Enunciar abordagens e estratégias para promover o 
desenvolvimento comunicativo e linguístico; 

• Explicar conceitos teóricos no âmbito da 
Comunicação Aumentativa; 

• Implementar princípios e estratégias para construir 
materiais apoio à comunicação; 

• Utilizar materiais de apoio à comunicação para 
enriquecer e aumentar o sucesso da interação 
comunicativa; 

• Sugerir adaptações para promover contextos de 
Comunicação Acessível. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Tema 1: Interação, Comunicação e Linguagem 
• Clarificação e uniformização de conceitos; 
• Desenvolvimento comunicativo e linguístico; 
• Comunicação verbal e comunicação não verbal. 
  
Tema 2: Perturbações ou Dificuldades na Comunicação 
• Reflexão sobre o processo de comunicação interpessoal; 
• Reconceptualização da noção de perturbação da 

comunicação; 
• Potenciais causas de dificuldades na comunicação. 
  
Tema 3: Avaliação do Processo Comunicativo 
• Conceitos e estratégias para avaliação do processo 

comunicativo; 
• Instrumentos para avaliação do processo comunicativo. 
  
Tema 4: Promoção do Sucesso da Interação e 
Comunicação 
• Estratégias e atitudes gerais para promover o 

desenvolvimento da comunicação e linguagem; 
• Abordagens específicas para intervenção ao nível da 

interação e comunicação. 
  
Tema 5: Construção de Materiais de Apoio à Comunicação 
• Clarificação e uniformização de conceitos; 
• Princípios e estratégias gerais; 
• Utilização de recursos de apoio à comunicação. 
  
Tema 6: Comunicação Acessível 
• Clarificação e uniformização de conceitos; 
• Adaptações e materiais de apoio para tornar a 

comunicação acessível. 



Horário:   9h - 12h30  |  14h - 17h30 
 
Duração: 14 horas 
 
Área de Formação: 726 – Terapia e Reabilitação 
 
Modalidade de Formação:  Formação contínua de atualização 
 
Forma de Organização: Formação presencial 
 
Critérios de seleção: Número de ordem de receção da inscrição 
 
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). 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO: 
 
Privilegiar-se-á o uso de metodologias 
participativas e dinâmicas que valorizem a 
aprendizagem e o desenvolvimento 
pessoal, equilibrando sessões expositivas 
(apresentação de diapositivos), com o 
recurso aos métodos interrogativo e ativo. 
 
Realizar-se-ão atividades de reflexão 
individual e exercícios práticos (em grupo 
e/ou individualmente), tendo como base a 
visualização de vídeos, leitura de 
bibliografia e discussão de casos durante 
a sessão. 
 
A avaliação da aprendizagem dos 
formandos será contínua, tendo em 
consideração os seguintes critérios: 
motivação; participação; 
assiduidade/pontualidade; e 
relacionamento interpessoal. Para 
avaliação sumativa, recorrer-se-á à 
observação do desempenho em 
exercícios práticos de grupo e/ou 
individuais. 



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 


