
 

a Página da  Educação
www.apagina.pt 

 

 

Congresso Internacional "Sobredotação e Talento" 

“Sobredotação e Talento: atenção da escola à diversidade”, é o tema do Congresso Internacional da ANEIS 2011 
que se realiza no Instituto de Educação da Universidade do Minho nos dias 18 e 19 de Novembro. 

A organização pretende partilhar projectos de intervenção e enriquecimento no Brasil, Espanha e Portugal. Mas 
também apresentar resultados de investigação na área e confrontar a legislação de enquadramento do 
enriquecimento escolar e partilhar vivencias e mobilizar técnicos e pais para o tema. 

Maria Dolores Sánchez abordará o tema “Rasgos de personalidad en alumnos de altas habilidades”, ao passo que 
Carmén Pomar falará sobre “Una perspectiva integral de la superdotación” e Juan Alonso sobre “Intervenciones 
educativas en alumnos com superdotación intelectual”. 

“Que significa ter un niño com superdotación intelectual em casa y en el colégio?” é o tema a abordar por Yolanda 
Benito, seguindo-se “Alunos dotados e talentosos na escola: não podem esperar mais...”, por Zenita Guenter e 
“Emoções e sobredotação na educação formal e não formal” por Sara Bahia. 

Estão previstos outros temas como: “O atendimento educacional especializado”; “Políticas educativas: a legislação 
portuguesa”; “Instrumentos de intervenção”; “Os Programas de enriquecimento das delegações da ANEIS” e 
“Intervenção nas escolas e nas famílias”. 

A iniciativa junta investigadores e professores de Brasil, Espanha e Portugal experientes na identificação e 
intervenção com crianças/jovens com características de sobredotação. Portugal começa a dar os primeiros passos, 
em termos públicos, no atendimento a estes alunos, sendo os Programas de Desenvolvimento um instrumento 
importante, aos quais se acrescentam algumas medidas legislativas. 

Várias conferências e comunicações do congresso poderão ajudar a reconhecer a importância da identificação e do 
atendimento a alunos com características de sobredotação. 

O valor da inscrição para estudantes e sócios é de 20 euros e para outros de 30 euros, sendo os valores acrescidos 
de 25% após o dia 30 de outubro. 

Mais informações em: http://www.aneis.org/cia.html 
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