
Conhecimento fonológico vs oralidade e escrita 

A Relicário de Sons organizou a formação com o tema "Conhecimento fonológico vs 

oralidade e escrita" com a finalidade de fornecer ferramentas não só para a 

avaliação e intervenção ao nível das dificuldades da escrita decorrentes de défices 

fonológicos, como também capacitar os profissionais na identificação de sinais 

indicativos destas dificuldades com o objectivo de um encaminhamento mais 

adequado e atempado. 

Programa 

• Dia 9 de Abril - Processamento e consciência fonológica 

Duração: 9h – 18h 

 

- Fala, linguagem e conhecimento linguístico. 

- O que é a processamento e consciência fonológica? 

- Relação entre a oralidade e a escrita. 

- Quais as implicações de um défice de processamento e consciência 

fonológica na oralidade e na escrita? 

- Relação entre processamento auditivo e processamento e 

consciência fonológica. 

• Dia 10 de Abril - Sessão prática: avaliar, intervir e prevenir em 

consciência fonológica  

     Duração: 9h-18h  

 

- Avaliação/despiste de processamento auditivo 

- Avaliação/despite do processamento e consciência fonológica 

- O que podemos fazer para intervir e prevenir em processamento e 

consciência fonológica? 

- Exploração de materiais e desenvolvimento de actividades para o 

treino do processamento e consciência fonológica 

 

Local da formação: Ibis Saldanha (Lisboa) 



Público alvo: Estudantes e profissionais de: Terapia da Fala, Ensino Escolar (1º e 

2º ciclos), Ensino Pré-Escolar, Psicólogos e todos os interessados na àrea da 

Linguagem Escrita. 

Formadoras:  

• Dina Caetano Alves  

Linguista pela Universidade Nova de Lisboa 

Terapeuta da Fala pela Escola Superior de Sáude de Alcoitão 

Doutoranda em Psicolínguistica pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa 

Professora na Escola Superior de Saúde Egaz Moniz 

Àreas de especialização: aquisição da linguagem, consciência fonológica, 

processamento linguístico (normal e patológico), processamento fonológico e 

linguagem oral e escrita. 

• Tânia Reis 

Terapeuta da Fala pela Escola Superior de Saúde Egas Moniz 

Mestranda em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Àreas de especialização: teorias fonológicas aplicadas à intervenção 

terapêutica, processamento linguístico (normal e patológico), linguagem oral 

e escrita. 

 

Preço:  

Até dia 26 de Março de 2010: 

Profissionais: 100 euros 

Sócios da APTF/estudantes: 95 euros  

Após 26 de Março de 2010:  

Profissionais: 130 euros 

Sócios da APTF/estudantes: 125euros  

Vagas:  35 pessoas 

Inscrições:   

As inscrições serão aceites por ordem de candidatura, sendo consideradas após pagamento 

cujos dados/procedimentos serão fornecidos após aceitação da candidatura para inscrição. 

Para realizar a sua inscrição deverá enviar por email (geral@relicariodesons.com) ou por 

correio (Rua Rodrigues Sampaio nº21 2ºA 1150-278 Lisboa) os seguintes dados: 



Nome completo; Morada; Número de contribuinte; Instituição/local de Trabalho; Profissão; 

Número de Cédula profissional (se aplicável); Número de Sócio APTF ; Cópia de cartão de 

estudante caso aplicável e número de telefone 

Nota: após envio dos dados de inscrição irá receber um email de confirmação de dados  e com 

os procedimentos para o pagamento da candidatura. 


