
VII Jornadas de 
Deficiência Visual

A participação 
da Criança com DV 
nos Contextos Naturais

6 e 7 de maio de 2022

Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra
Av. Afonso Romão (Piso 0)
3000-602 COIMBRA

Em colaboração com a Consulta de Baixa Visão 
do Hospital Pediátrico de Coimbra



INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 05-05-2022

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/9efWJdEq7rMcS9AM7

PREÇOS: 

Jornadas:
Associado ANIP - 50 €
Não Associado - 65 €

Jornadas + um dos Workshops:
Associado ANIP - 75 €
Não Associado - 90 €

- Desconto de 10% para inscrições efetuadas 
até 20-04-2022 (não acumulável com desconto 
de grupo).
- Desconto de 5% para inscrições de grupo 
(2 ou mais).

ALMOÇO:
Existe a possibilidade de almoçar no refeitório do 
Hospital Pediátrico de Coimbra.
(Estamos a aguardar confirmação do preço de 
cada refeição. Brevemente divulgaremos essa 
informação a todos os interessados.)

DESTINATÁRIOS:
Terapeutas ocupacionais, Médicos, Profissionais 
de Intervenção Precoce, Docentes de Educação 
Pré-Escolar, Docentes de Educação Especial e do 
Ensino Básico, e outros a exercerem funções na 
área da Deficiência Visual ou com interesse na 
temática, Pais e Familiares de crianças com 
deficiência visual.

A deficiência visual assume no 
contexto contemporâneo diversas 
formas e exige respostas cada vez 
mais complexas e integradas. 
A inclusão como valor na ordem do 
dia, regulamentada na atual lei do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 
estabelece os princípios e as normas 
que garantem a inclusão, enquanto 
processo que visa responder à 
individualidade e potencial de todas 
as crianças.

Como responder à diversidade das 
necessidades e potencialidades de 
todos e de cada uma das crianças 
com deficiência visual, nos seus 
contextos naturais? 
Como aumentar os níveis de 
participação na comunidade 
educativa, na vida social e 
comunitária?

Nestas jornadas estarão reunidos 
diversos profissionais e agentes dos 
contextos naturais que vão procurar 
responder a algumas destas 
questões, partilhando a sua 
experiência e conhecimentos.

https://forms.gle/9efWJdEq7rMcS9AM7


[09h30 – 10h00] SESSÃO DE ABERTURA
- Guiomar Oliveira – HPC *
- Catarina Paiva – CHUC
- Mª José Baldaia Madeira - ANIP 

[10h00 – 13h00] [com Intervalo de 30m]
MESA REDONDA
ARQUITETOS DE AMBIENTES AMIGÁVEIS E INCLUSIVOS

MODERADORA: Leonor Carvalho
Texto de apresentação do projeto - CAIPDV
Comunicação sobre o Projeto - CAIPDV
Comunicação das famílias / contextos
Apresentação do MANUAL “Arquitetos de Ambientes Amigáveis e Inclusivos: Promover a 
participação de crianças com Défice Visual Cerebral”
- Felisbela Paulino – Prémio Fidelidade / Comunidade
- Equipa CAIPDV - ANIP
- Mª José Baldaia Madeira - ANIP

[13h00 – 14h30] ALMOÇO

[14h30 – 17h00] [com Intervalo de 10m]
PAINEL 1 - APRENDIZAGEM

MODERADORA: Irina Francisco

Desafios na aprendizagem de crianças com deficiência visual 
– Elisabete Ribeiro, Agrupamento de Referência de Aveiro
Recursos acessíveis a crianças com cegueira dos 0 aos 6 anos 
- João Belchior, Diretor do Departamento de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto
Produtos de apoio para crianças com DV 
- Ana Matos e Liliana Cortez, Consulta de Baixa Visão – HPC
- Armindo Mourão *
As implicações das alterações motoras na participação da criança com baixa visão
O desenvolvimento motor da criança com BV e a sua participação 
- ACAPO Coimbra *

* A aguardar confirmação
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[09h00 – 10h30] MESA REDONDA
SINERGIAS EM OFTALMOLOGIA PARA UMA REABILITAÇÃO VISUAL PRECOCE NOS 
CONTEXTOS NATURAIS

Catarina Paiva – Oftalmologista do Hospital Pediátrico de Coimbra
Vasco Miranda – Oftalmologista do Hospital S. João – Porto
Celina Carvalho – Elemento da Equipa de Intervenção Precoce na Infância - Coimbra 
Marisa Ferreira – Família de criança com DV
Dálio Ruivo – Docente de Educação Especial *

[10h30 – 11h00] INTERVALO

[11h00 – 13h00] PAINEL 2 - INCLUSÃO

MODERADORA: Ana Paula Aveleira

Inclusão de crianças com deficiência visual 
– Bruno Sena Martins, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC)
Camp Abilities – Associação de Atividade Motora Adaptada (AAMA) (1)

Futebol para Cegos – Márcio André, Sport Club Conimbricense
O livro como instrumento/veículo de inclusão e participação da criança com DV 
– Dannyelle Valente

[13h00 – 14h30] ALMOÇO

[14h30 – 16h30] [com Intervalo de 15m]
WORKSHOPS

WORKSHOP 1 – Atividades de Vida Diária (AVD)
– Iris Inclusiva - Associação de Cegos e Ambliopes

WORKSHOP 2 – Construção de ferramentas multisensoriais para trabalhar 
a emoção com crianças cegas
- Dannyelle Valente

(1) Deslocação de Camp Abilities apoiada pela FCG. 

* A aguardar confirmação
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Após concluir sua tese de doutoramento sobre o 
desenho e a cegueira na Universidade de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Dannyelle Valente especializou-se 
em psicologia da deficiência visual. 
Atualmente é professora de psicologia do 
desenvolvimento na Universidade Lumière Lyon 2 e 
pesquisadora da Universidade de Genebra. 
Suas pesquisas atuais tratam do livro tátil ilustrado 
para crianças cegas e co-design de ferramentas 
multissensoriais. 
Desde 2013, ela vem desenvolvendo projetos de co-
design e avaliação de ferramentas multissensoriais 
inovadoras em parceria com editoras, museus e 
escolas. Já publicou diversos livros e artigos científicos 
sobre o tema. 
Também é autora ou co-autora de ferramentas 
multissensoriais como "Tacti-paf : un coffret sur la 
bande dessinée" e "Hervé et moi" e os protótipos de 
livros multissensoriais "Balade des petits doigts" e 
"Kapi Capitaine".

Links:

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/membres/dannyelle-
valente

https://diphe.univ-lyon2.fr/dannyelle-valente/

https://www.youtube.com/watch?v=BDDdy2DyXis

Dannyelle Valente

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/membres/dannyelle-valente
https://diphe.univ-lyon2.fr/dannyelle-valente/
https://www.youtube.com/watch?v=BDDdy2DyXis


Organização:
CAIPDV – Centro de Apoio à Intervenção Precoce na Deficiência Visual
caipdv@anip.net

Secretariado:
Associação Nacional de Intervenção Precoce
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 COIMBRA
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727
formacao@anip.net
www.anip.pt
www.facebook.com/ANIP.pt

Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W

Mais informações sobre as nossas formações e eventos,
visite o nosso site: www.anip.pt
ou contacte-nos: formacao@anip.net

Ao associar-se à ANIP, só paga 10€ por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar.
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios!

Apoios:

Informação:

O uso de máscara fica 
condicionado às regras que à data 
estiverem em vigor.

mailto:formacao@anip.net
mailto:formacao@anip.net
http://www.anip.pt/
mailto:formacao@anip.net

