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 Análise, discussão e apreciação do Protocolo de Cooperação com a APAFID 

(Associação Portuguesa de Apoio, Formação Investigação em Dislexia), para 

desenvolvimento do Projeto INCLUDIDS. 
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PROJETO INCLUDIS 

Nome: APAFID - Associação Portuguesa de Apoio, Formação e Investigação em Dislexia 

Missão e Objetivos: A APAFID é uma associação sem fins lucrativos e tem como missão apoiar 

crianças, jovens, adultos e seus familiares, através de ações sociais, culturais, educativas e 

científicas. Como principais objetivos, destacam-se a promoção de ações de formação, 

investigação, publicação e participação em projetos a nível nacional e internacional, que 

divulguem e optimizem o estudo e a investigação no domínio das dificuldades específicas da 

aprendizagem, como a dislexia e outras. 

 

Nome do Projeto: INCLUDIS - Diagnóstico precoce da dislexia, principal fator de inclusão 

Problemas Identificados:  

1- Crianças com dificuldades específicas de aprendizagem no âmbito da leitura e escrita. 

2- Encargos suplementares para os pais, escola e sociedade, por falta de um diagnóstico e 

acompanhamento precoces adequados. 

Área Geográfica: freguesia Guarda - concelho Guarda - distrito Guarda 

Descrição do Projeto: Este projeto, totalmente gratuito, visa disponibilizar às crianças 

selecionadas ferramentas que lhes permitam superar as suas dificuldades e eliminar, o mais 

cedo possível, quaisquer fatores potenciais de exclusão. O conceito a desenvolver e as 

metodologias a aplicar no decurso deste projeto, ministradas por professores do 1.º ciclo de 

Ensino Básico e técnicos especializados em dislexia e professores, sob a forma de 

voluntariado, cujas competências serão reforçadas por ações de formação no decurso de todo 

o projeto, pretendem aplicar novos conceitos e encontrar soluções nesta área social e da 

educação. Serão facultadas às crianças atividades complementares como o Yoga/Meditação, 

Educação Ambiental e Artes, no sentido de as ajudar a melhorar a sua capacidade de 

concentração, já que o défice de atenção está normalmente associado às Dificuldades 

Específicas de Aprendizagem/Dislexia.  



 
 
 
 

Fases do Projeto: 

1.ª fase: 

Contacto com professores e pais, avaliação dos pré-requisitos, com testes aferidos à população 

portuguesa, individualmente, das crianças sugeridas pelos professores e que apresentem 

dificuldades na leitura e escrita, mas sem problemas cognitivos ou emocionais. 

2.ª fase:  

Início do acompanhamento, duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, das 17h30m 

às 19 horas. 

População Alvo: Crianças do 1.º ano do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Sé. 

Coordenador do Projeto: Maria Angelina Nunes Bedo Ribeiro 

Equipa Técnica: 

- Maria Angelina Nunes Bedo Ribeiro, Presidente e Fundadora da APAFID, especializada em 

Educação Especial, Máster em Psicopedagogia Clínica, ambas as formações com trabalho final 

na área da dislexia. 

- Olga Maria Lopes Micaelo Pinheiro Santos, Vice-presidente da APAFID, especializada em 

Educação Especial, Coordenadora do Departamento de Expressões no Agrupamento de Escolas 

de Pinhel. 

- Ana Catarina dos Santos Duarte Marques, Professora do 1º Ciclo, Especializada em Educação 

Especial Domínio Cognitivo e Motor. 

- Maria da Conceição Pires e Sousa, Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Técnicos auxiliares: 

Psicóloga, Terapeuta da Fala, Psicomotricista, Instrutora de Yoga, Contadora de Histórias… 

Apoio da Junta de Freguesia da Guarda no âmbito administrativo, logístico e dos recursos 

humanos 

 

N.º de Beneficiários Diretos: Entre 10 a 15 crianças 

Duração do Projeto: 4 anos (2 letivos) 

Local: Centro Cultural e Social de São Miguel da Guarda 

 

 










