
 
 

 
 

 
 
Para assinalar o dia Mundial da Dislexia, 
dinamizou uma série de atividades. 
As turmas do 7.º A e 8.º C, nas aulas de TIC/Cidadania, fizeram uma pesquisa acerca de 
famosos disléxicos, com posterior recolha de imagens. 
 
As imagens recolhidas foram expostas na Biblioteca Escolar e foi lançado o desafio:

Adivinha… O que têm todos em 

Toda a comunidade escolar participou, tendo

“São todos artistas… “ 

“São todos reconhecidos…

“Popularidade…

“São figuras importantes e têm o seu próprio valor…”
 

Para assinalar o dia Mundial da Dislexia, a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe
dinamizou uma série de atividades.  
As turmas do 7.º A e 8.º C, nas aulas de TIC/Cidadania, fizeram uma pesquisa acerca de 
famosos disléxicos, com posterior recolha de imagens.  

As imagens recolhidas foram expostas na Biblioteca Escolar e foi lançado o desafio:
Adivinha… O que têm todos em comum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a comunidade escolar participou, tendo-se registado as mais variadas respostas:

 “Todos fizeram uma história que os levou à fama…

São todos reconhecidos…”  “São todos pessoas…” “São todos Amor…

Popularidade…” “Fizeram algo de importante…” 

São figuras importantes e têm o seu próprio valor…”

Dia Mundial da DISLEXIA 

a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe 

As turmas do 7.º A e 8.º C, nas aulas de TIC/Cidadania, fizeram uma pesquisa acerca de 

As imagens recolhidas foram expostas na Biblioteca Escolar e foi lançado o desafio: 

se registado as mais variadas respostas: 

Todos fizeram uma história que os levou à fama…” 

São todos Amor…” 

 

São figuras importantes e têm o seu próprio valor…” 



Na disciplina de Educação Visual, as turmas do 9.º A 
e 9.º B elaboraram cartazes alusivos 
quais foram expostos no átrio da entrada principal 
da escola sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na disciplina de Educação Visual, as turmas do 9.º A 
e 9.º B elaboraram cartazes alusivos ao tema, os 
quais foram expostos no átrio da entrada principal 



As turmas do 4.º A e 4.º B vis
conta a história de um menino que apresenta um quadro de dislexia, sendo 
incompreendido pela família e pela 
professor consegue diagnosticar a razão das suas dificuldad
motivando-o. 
https://www.youtube.com/watch?v=hu0wqOUb__E
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A turma C do 8º ano assistiu
associada a uma Perturbação de 
Atenção”(https://www.youtube.com/watch?v=3lPnBdjVBjw
pela Docente de Educação Especial com a colaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.º B visionaram a curta-metragem “Como Estrelas na Terra”, que 
conta a história de um menino que apresenta um quadro de dislexia, sendo 
incompreendido pela família e pela escola, mas o seu destino muda quando um 
professor consegue diagnosticar a razão das suas dificuldades, encorajando

https://www.youtube.com/watch?v=hu0wqOUb__E 

turma C do 8º ano assistiu, em sala de aula, à curta-metragem relativa à 
Perturbação de Hiperatividade com Défice

https://www.youtube.com/watch?v=3lPnBdjVBjw). A sessão foi 
pela Docente de Educação Especial com a colaboração da Diretora de Turma

strelas na Terra”, que 
conta a história de um menino que apresenta um quadro de dislexia, sendo 

escola, mas o seu destino muda quando um 
es, encorajando-o e 

elativa à “Dislexia 
com Défice de 

A sessão foi dinamizada 
de Turma . 



Os alunos do 4.º ano Turma
de aula, num momento de escrita criativa, procederam à elaboração de textos, 
poemas, frases e pensamentos… 

                                                                  
 

ano Turma B, inspirados nesta temática, conhecida e real na sua sala 
num momento de escrita criativa, procederam à elaboração de textos, 

poemas, frases e pensamentos… De entre todas as ideias criativas, salienta
 

                                                                  “A Dança das Letras

 A dança das letras 
dança sem parar 
quando o alfabeto chega
começa tudo a brilhar
 
Onde é que está o A
Vou ter de o encontrar
chega o B 
para ajudar 
 
O C gosta de vestir 
O D gosta de brincar
O E gosta de comer 
O F gosta de nadar 
 
O G toca 
O H dança 
O I corta 
O J canta 
 
O K é o rei 
O L é a rainha 
O M é o filho 
O N é a cozinha 
 
O O usa óculos 
O P anda na escola 
O Q é professor 
O R esqueceu-se da cola
 
O S come a sopa 
O T é comilão 
O U é curioso 
E o V gosta do coração
 
O W é bombeiro 
O X é jardineiro 
O Y é polícia 
E o Z é cozinheiro 
 
É hora de dormir 
Isto chegou ao fim 
Vou sonhar, 
com pozinhos de perlim pim pim

nesta temática, conhecida e real na sua sala 
num momento de escrita criativa, procederam à elaboração de textos, 

De entre todas as ideias criativas, salienta-se o poema:  

Letras” 

Lara Esteves 

quando o alfabeto chega 
começa tudo a brilhar 

A? 
ou ter de o encontrar 
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se da cola 

gosta do coração 

om pozinhos de perlim pim pim 



Na manhã do dia 10 de outubro, todos os docentes receberam na sua gaveta 
de professores, uma “Carta de um aluno 
PATRÍCIA TEIXEIRA DE ABREU
esta problemática enquanto profissionais do ensino.
 
Fonte: https://dislexiadaybyday.com/day
dislexico/ 
 
 
 

Na tarde do dia 10 de Outubro de 2022
participaram numa sessão de sensibilização sobre dislexia, na Biblioteca E
contou com a presença da Encarregada de Educação Hellen Freitas, Disléxica, Psicóloga 
e mãe de um aluno disléxico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utubro, todos os docentes receberam na sua gaveta 
arta de um aluno disléxico”, inspirada na ideia original de 

ABREU, com ideias chave e pequenas dicas sobre
esta problemática enquanto profissionais do ensino. 

https://dislexiadaybyday.com/day-by-day/carta-ao-professor

Outubro de 2022, os alunos do 10.º ano de escolaridade 
participaram numa sessão de sensibilização sobre dislexia, na Biblioteca E
contou com a presença da Encarregada de Educação Hellen Freitas, Disléxica, Psicóloga 
e mãe de um aluno disléxico. 

utubro, todos os docentes receberam na sua gaveta da sala 
, inspirada na ideia original de 

sobre como lidar com 

professor-do-seu-aluno-

10.º ano de escolaridade 
participaram numa sessão de sensibilização sobre dislexia, na Biblioteca Escolar, que 
contou com a presença da Encarregada de Educação Hellen Freitas, Disléxica, Psicóloga 



Num ambiente dinâmico e descontraído, a D. Hellen
pessoa, acontecimentos sobre o que é o dia
sentidas para ultrapassar as dificuldades diárias. Deu o seu testemunho aos alunos e 
professores envolvidos, deixando claro que apenas com muito trabalho, empenho, 
interesse e envolvimento de todos poderemos ultrapassar as dificuldades.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como suporte à sessão de sensibil
curtas-metragens “Como E
Hiperatividade com Défice 

As curtas-metragens foram exploradas 
colaboração da Psicóloga E

 

 

 

 

te dinâmico e descontraído, a D. Hellen Feitas relatou
pessoa, acontecimentos sobre o que é o dia-a-dia de um disléxico e as barreiras 
sentidas para ultrapassar as dificuldades diárias. Deu o seu testemunho aos alunos e 

deixando claro que apenas com muito trabalho, empenho, 
interesse e envolvimento de todos poderemos ultrapassar as dificuldades.

Como suporte à sessão de sensibilização, os alunos do 10.º ano assistiram
“Como Estrelas na terra” e “Dislexia associada a uma 

 de Atenção”. 

foram exploradas pela Psicóloga Hellen Freitas, com 
da Psicóloga Escolar e da Docente de Educação Especial. 

relatou, na primeira 
dia de um disléxico e as barreiras 

sentidas para ultrapassar as dificuldades diárias. Deu o seu testemunho aos alunos e 
deixando claro que apenas com muito trabalho, empenho, 

interesse e envolvimento de todos poderemos ultrapassar as dificuldades. 

10.º ano assistiram, ainda, às 
Dislexia associada a uma Perturbação de 

Psicóloga Hellen Freitas, com a 



No final da sessão de sensibilização, todos os presentes, olhando em seu redor e 
perante as imagens dos famosos expostos na biblioteca escolar, 
afinal, o que tinham todos em comum era o facto de 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos da Turma B do 4.º ano elaboraram uma pulseira em tecido africano, a qual 
foi entregue à D. Hellen Freitas, como forma de agradecimento pela sua simpatia
disponibilidade. 
 

O Grupo Disciplinar 910, junto
agradece a todos os que tornaram possível

final da sessão de sensibilização, todos os presentes, olhando em seu redor e 
perante as imagens dos famosos expostos na biblioteca escolar, constataram
afinal, o que tinham todos em comum era o facto de TODOS SEREM DISLÉXICOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como reflexão, juntos concluímos que 
TUDO MUDA quando 

Os alunos da Turma B do 4.º ano elaboraram uma pulseira em tecido africano, a qual 
foi entregue à D. Hellen Freitas, como forma de agradecimento pela sua simpatia

rupo Disciplinar 910, junto com o Departamento de Expressões, 
agradece a todos os que tornaram possível a realização desta atividade

10 de outubro de 2022 
 

final da sessão de sensibilização, todos os presentes, olhando em seu redor e 
constataram que, 

TODOS SEREM DISLÉXICOS! 

 
Como reflexão, juntos concluímos que afinal,  

quando VOCÊ MUDA! 

Os alunos da Turma B do 4.º ano elaboraram uma pulseira em tecido africano, a qual 
foi entregue à D. Hellen Freitas, como forma de agradecimento pela sua simpatia e 

com o Departamento de Expressões,  
desta atividade. 


