REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Rui Barbosa, 1.145 - 9º andar - Sala 92 – Centro - Ribeirão Preto
Telefone: 16-3610-0217 e-mail: rpreto@sieeesp.com.br

“FRACASO

ESCOLAR”- DISTÚRBIOS QUE AFETAM O
PROCESSO DE APRENDIZAGEM (DISLEXIA, DISGRAFIA,
DISORTOGRAFIA, TDAH, DÉFICIT DO PROCESSAMENTO
AUDITIVO CENTRAL, TRANSTORNO DESAFIADOR
OPOSOTIVO, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)”.
28 de Outubro de 2017, das 8h às 17h – C.H: 8 horas.
Local: Rua: Rui Barbosa, 1.145, 9º andar, sala 92 – Centro.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para e
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Raquel, até dois dias anteriores a data do
curso pelos telefones 16-3610-0345, 16-3610-0217 ou pelo e-mail
rpreto@sieeesp.com.br, das 8h às 17h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O
NÃO COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a
entrega de certificado a quem não permanecer até o final do curso.

ÁUREA FERNANDES: Graduada em Pedagogia com especialização em
Psicopedagogia, Arteterapia e Neuroeducação. Atuação como Professora do
ensino fundamental, Coordenadora Pedagógica, Professora de Artes, Professora
Palestrante, Psicopedagoga e Arteterapeuta Clínica.

SÍNTESE: Este curso tem como objetivo abordar situações e familiarizar os
educadores com termos e sintomas das dificuldades de aprendizagem que
acometem alguns alunos levando-os ao não aprender e ao fracasso escolar.
Comportamental (TDAH- Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
TOD- Transtorno desafiador opositivo e TEA- Transtorno do espectro autista) e
de aprendizagem (Dislexia, Disgrafia, Disortografia, DPAC- Distúrbio do
processamento auditivo central). Procurando apresentar características
perceptíveis de cada transtorno e orientações para os professores ajudarem o
desenvolvimento desses alunos em sala de aula.
Como prática a apresentação e confecção de materiais pedagógicos que
auxiliarão no dia a dia em sala de aula.

MATERIAL PARTICIPANTE: Cartolina cola tesoura, canetinha, fita adesiva,
papéis coloridos, imagens diversas (revista e ou impressa), pedaços de contact,
material reciclável (papelão, rolinhos de papel higiênico, caixas de pizza, caixa
de sapato etc).

PÚBLICO-ALVO: Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

