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2ª Conferência do Ciclo Educar para a Cidadania
Por uma Escola Inclusiva:
Intervenção ao nível da Dislexia, da Sobredotação e do Autismo.

COMUNICADO DE IMPRENSA

O Gabinete da Primeira Dama da República, Dra. Ana Dias Lourenço, em parceira com a
Fundação “Ngana Zenza – Para o Desenvolvimento Comunitário”, o Instituto de Serviço
Social de Luanda e o Gabinete de Quadros do Presidente da República, realizam, no dia
26 de Novembro, em formato virtual, bem como presencial no Hotel Epic Sana, com início
às 8h00 horas, a 2ª Conferência do Ciclo Educar para a Cidadania, sob o tema “Por uma
Escola Inclusiva: Intervenção ao nível da Dislexia, da Sobredotação e do Autismo”.
A Educação Especial tem-se revelado um desafio para os encarregados de educação e
educadores de infância, uma vez que se trata de uma área que lida com a diferença do ponto
de vista das competências neuropsicológicas do aluno, ao mesmo tempo que procura
assegurar a igualdade de oportunidades e uma educação inclusiva, num processo contínuo
de adaptação e de mudança, que incide sobre as competências do aluno com Necessidades
Educativas Especiais (NEE), tanto no contexto de sala de aula, como fora da sala de aula, a
nível individual e familiar.
Assim, com o objectivo de promover a reflexão sobre a integração e a cidadania plena das
crianças com NEE, a Conferência organiza-se em três painéis e contará, em cada painel,
com a participação de reconhecidos especialistas angolanos, portugueses e brasileiros que
intervêm ao nível da Dislexia, da Sobredotação e do Autismo.
O primeiro painel abordará a temática da “Dislexia na 1ª infância: os desafios de avaliação
e da intervenção no contexto angolano e brasileiro”; o segundo painel abordará “A
Sobredotação em crianças e jovens: como identificar e integrar”; o terceiro painel abordará
a temática do “Autismo: do diagnóstico, da intervenção e da mediação”.

Esta Conferência realiza-se na sequência da 1ª Conferência do Ciclo Educar para a
Cidadania: “O contributo do Assistente Social, do Educador Social e do Educador de
Infância para a Cidadania, Equidade e Qualidade de Ensino”, que teve lugar em Novembro
de 2019, e dos três Webinars preparatórios que se realizaram nos meses de Maio, Junho e
Julho de 2021, onde se reflectiu sobre estes três tipos de NEE – a dislexia, o autismo e a
sobredotação, identificando as diferentes formas como se manifestam, bem como a
importância da inclusão das crianças no sistema formal de ensino e a sua plena inserção na
sociedade.
Para mais informações:
www.educarparaacidadania.ao
info@educarparacidadania.ao
Telefone: 927482007
E-mail: rcosta@oapr.gov.ao
Luanda aos 15, de Novembro de 2021.

