A Neurociência da Leitura:
O Método Fonomímico Paula Teles
Área de Formação: b) Prática Pedagógica e Didática
Registo de acreditação: Aguarda acreditação do CCPFC

Modalidade: Curso de 12,5h
Código: PPD20/21.20

Aprender a ler é a grande conquista da infância e são enormes as expetativas em relação ao “saber
ler”, essa “chave mágica” que abre a porta de todos os saberes. É uma aprendizagem complexa, que
envolve a aquisição e a automatização de uma hierarquia de “habilidades” que exigem um ensino
explícito e treino. Até há pouco, a origem desta dificuldade era desconhecida, tendo-se gerado
mitos, preconceitos e estigmas que acompanharam, e ainda acompanham, muitas crianças.
É incontornável a necessidade de um ensino diferenciado, para que nenhuma criança fique para trás,
para que seja efetivamente INCLUÍDA, no processo educativo. Esta Ação de formação pretende
responder às necessidades de formação dos professores no domínio do ensino da leitura, explorando
o Método Fonomímico Paula Teles®, método fónico-silábico, multissensorial, estruturado, sequencial
e cumulativo, sintético e analítico, que parte de um diagnóstico inicial e faz a monitorização
sistemática da evolução, seguindo as orientações do Plano Nacional de Leitura Escolar, que
explicitamente preconiza a utilização de métodos de ensino de leitura fónicos.

Objetivos a atingir
• Apresentar os conhecimentos da Neurociência da Leitura, as suas implicações nos
conteúdos a ensinar e na metodologia de ensino.
• Avaliar as competências implicadas nesta aprendizagem.
• Elaborar um Programa Reeducativo, com base nos resultados da avaliação.
• Ensinar a ler seguindo os princípios do MÉTODO FONOMÍMICO Paula Teles®.

Público-alvo: Educadores de Infância e Professores dos Grupos 110, 200, 210 e 220
Formadora: Mestre Paula Teles
Local: Online
Custo: 25.00 €
Calendarização:
Quatro sessões de 3 horas (3ªs e 5ªs feiras) em Maio, das 17h00 às 20h00.
Inscrições: calvetmagalhaes.net

Nota

Os certificados dos docentes de escolas associadas ao Centro são encaminhados para as respetivas escolas.
Os docentes de escolas não associadas ao Centro e os que desejarem o envio dos certificados para casa devem enviar ao Centro
um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim. A morada para envio do envelope para o Centro é a que consta do
rodapé.
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