
28 de outubro de 2019 

A Intervenção Precoce 
na Dislexia de 
Desenvolvimento 

à  conversa 
 com… 

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

3000-319 COIMBRA 

COIMBRA 

Sinais de alerta e estratégias promotoras do 
desenvolvimento na prontidão para a leitura 



INSCRIÇÕES LIMITADAS:  
a 50 participantes. 
A ação só se realizará com um número mínimo 
de participantes. 
 
Data limite de inscrição: 24 - 10 - 2019. 
 
INSCRIÇÃO: 7,50€ / Participante. 
 
 
DESTINATÁRIOS: 
Famílias e Comunidade em geral. 
Profissionais, estudantes e outros interessados 
por esta temática. 
 
HORÁRIO: 
18h30 às 20h30. 
 
DURAÇÃO: 
2 horas. 

DINAMIZADOR: 
 
Marcelino Pereira 
 
Professor Associado da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra (FPCE-UC).  
Doutorado em Psicologia da Reabilitação. Os seus interesses de 
investigação e docência centram-se nas áreas da Psicologia 
da Reabilitação, Educação Especial/inclusiva, Perturbações do 
Neurodesenvolvimento, Avaliação Psicológica e 
Neuropsicológica, orientadas sobretudo por dois grandes eixos 
temáticos: 
(1) Perturbação da Aprendizagem Específica com Défice na 

Leitura (Dislexia de Desenvolvimento);  
(2) Crianças com Características de Sobredotação e Talento. 

Nesses domínios, os estudos longitudinais, os perfis 
neuropsicológicos e os marcadores precoces do 
desenvolvimento atípico são as temáticas que mais tem 
investigado,  

tendo publicado 6 livros, 24 capítulos de livros e 52 artigos em 
revistas nacionais e internacionais.  
Integra a equipa do PsyAssessmentLab da FPCEUC.  
Membro do grupo de investigação NAAP do CINEICC da FPCE-
UC, unidade de investigação da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. 

A Intervenção Precoce na Dislexia de 
Desenvolvimento:  
Sinais de alerta e estratégias promotoras do 
desenvolvimento na prontidão para a leitura 



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! 

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 

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