Workshop – Dislexia
Destinado a professores, terapeutas e interessados no tema.
A dislexia vem sendo atualmente um assunto que cada vez mais preocupa e ocupa a vida
dos pais e professores . Consequentemente as crianças estão sendo cada vez mais
massacradas com diagnósticos vários e abordagens terapêuticas diferentes.
Pretendemos com este Workshop estabelecer uma ponte de compreensão entre a natureza
da criança, o seu desenvolvimento e as ferramentas de trabalho que precisamos
desenvolver para que este tema não se torne um estigma e um afastamento do interesse
em aprender.
Sob os pontos de vista da medicina, pedagogia e do desenvolvimento fisiológico da criança
os formadores irão desenvolver uma oficina de trabalho informativa e prática.

Formadores:
Dra. Maria Eugénia Obniski - formadora do método Extralesson, terapeuta de quirofonética.
Dra. Ana Lydia Nogueira - fonoaudióloga e terapeuta de quirofonética
Dr. Mauro Menuzzi - médico com formação em antroposofia

Programa:
30 de julho

31 de julho

09:00 Chegada

09:30 - 11:00 A audição - funções integrativas

09:15 - 11:00 Dislexia, distúrbio ou capacidade? O
olho e o ouvido

11:00 - 11:30 Pausa

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:00 Exercícios práticos - Extralesson

11:30 - 13:00 A visão - funções integrativas

13:00 - 14.00 Aprofundamento do tema

13:00 - 15:00 Almoço

14:00 - 14:30 Pausa

15:00 - 16:30 Exercícios práticos Extralesson

14:30 – 15:30 Terapias complementares.
Terapia de Rotações, Quirofonética e Desenhos
de formas dinâmicos, suas bases e
importâncias

16:30 - 17:00 Pausa

15:30 Encerramento

17:00 - 18:30 Aprofundamentos do tema.

Local: Espiral, Praça Ilha do Faial, 14-A – 1000-168 Lisboa
Preço: 90€ (80€ sócios da AMA)
Inscrições: Tel: 937408199 ou 960216707 (Mizé) - Vagas limitadas
Pagamento: NIB 0010 0000 5198 8230 0019 7 (referencia - Dislexia-AMA)
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