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SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

Dificuldade de Aprendizagem X Transtorno de 

Aprendizagem 

A dificuldade de aprendizagem é um termo global e abrangente pois sua origem pode 

relacionar-se com diferentes situações: métodos pedagógicos não assertivos, 

metodologias do educador, ambiente físico, assim como algumas causas relacionadas 

ao próprio aluno. De maneira geral as dificuldades podem ser passageiras e possíveis de 

serem solucionadas. 

Já os transtornos de aprendizagem correspondem a um padrão de dificuldade (s) muito 

acima do esperado, considerando como parâmetro a capacidade cognitiva esperada 

para a faixa etária da criança e seu nível escolar. 

Diferentes áreas do conhecimento como a pedagogia, fonoaudiologia e neurociências 

destacam que interação da criança com o meio-ambiente é um dos fatores altamente 

decisórios em diferentes fases do desenvolvimento infantil, ressaltando os processos de 

socialização, linguagem e desempenho acadêmico. 

 

Geralmente, as dificuldades de aprendizagem são percebidas pelos professores em sala 

de aula.  

É importante saber diferenciar o transtorno de aprendizagem da dificuldade de 

aprendizagem. Diversos fatores podem causar dificuldades de aprendizagem, como por 

exemplo, as questões emocionais. Já o transtorno de aprendizagem é uma condição 

neurológica de curso permanente. 

O uso de instrumentos e testes por diferentes profissionais permitem uma análise 

sistematizada dessas dimensões da criança, direcionando a identificação precoce de um 

possível transtorno de aprendizagem. 

 

Fonte:http://www.pearsonclinical.com.br/blog/2016/geral/qual-a-diferenca-entre-

transtornos-e-dificuldades-de-aprendizagem-2/ 

 

   DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

   Data: 17 e 18 de dezembro de 2019 

 Horário: 18:00 às 22:00 

Local:  Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista 

Entrando no COPE, 2° Rua virar à direita, próximo ao Seminário Batista. 

 

 

http://www.pearsonclinical.com.br/blog/2016/geral/qual-a-diferenca-entre-transtornos-e-dificuldades-de-aprendizagem-2/
http://www.pearsonclinical.com.br/blog/2016/geral/qual-a-diferenca-entre-transtornos-e-dificuldades-de-aprendizagem-2/


 

 

OBJETIVO 

 Esse curso pretende conceituar os principais transtornos que podem acarretar os 

problemas de aprendizagem, entender o papel dos pais e professores neste 

processo e proporcionar estratégias para minimizar tais obstáculos. 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

Psicólogos , pedagogos, fonoaudiólogos, professores e estudantes da área.. 

 

CARGA HORÁRIA 
 

08 Horas Aula 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Definição de dificuldade de aprendizagem; 

Os tipos transtornos de aprendizagem: 

 Discalculia 

 Dislexia 

 Disgrafia 

 Disortografia 

 Disartria 

 TDAH 

Fatores a serem observados no diagnóstico:  

 Fatores orgânicos 

 Fatores específicos 

 Fatores emocionais 

 Fatores ambientais 

Procedimento de avaliação das dificuldades; 

Intervenção e acompanhamento diante das dificuldades na aprendizagem; 

O papel dos pais, escola e profissionais envolvidos. 



 

 

FACILITADORA 

CRISTINA NUNES 

 (CRP 02/13688): PSICÓLOGA CLÍNICA, FORMADA NA FACUDADE 

DE CIÊNCIAS HUMANAS- ESUDA, PÓS GRADUADA EM 

NEUROPSICOLOGIA PELA FPS, PÓS GRADUANDA EM 

INTERVENÇÕES NA ABORDAGEM PSICANALITICA NA FACULDADE 

ESUDA, PROFESSORA E SUPERVISORA DE ESTÁGIO NA PÓS EM 

AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA FACULDADE ESUDA, 

PARTICIPANTE DO PROJETO INCUBADORA – ESUDA. PARTICIPOU DO NÚCLEO DE 

APOIO AO IDOSO -NAI DA UFPE 

. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material didático entregue por e-mail antecipadamente, Material de 

apoio (pasta, caneta) e Certificado. 

  

 

R$ 165,00 até dia 30 de novembro 

R$ 180,00 até dia 16 de dezembro 

R$ 200,00 no dia 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no Itaú Ag: 1247 CC. 08553-1 CNPJ: 17.658.085/0001-00, em nome da MPE 
Treinamento & Consultoria LTDA – ME.   

 Boleto ou cartão – pode ser também através do nosso site   
                www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com 
 

Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos seu boleto para o e-mail informado. 

 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

  CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 98491.4473 
 (81)  99661.0421 (whatsapp) 

mpetc@mpetc.com 
www.mpetc.com 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no 
sistema após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo 
estabelecido pela organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm Coffee Break , material de apoio e certificado impresso; 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 


