Local
Lisboa - Parque das Nações

A WISC-III - Escala de Inteligência de Wechsler
para Crianças (3ª edição) é um instrumento
clínico de administração individual, que avalia a
inteligência das crianças, com idades
compreendidas entre os 6 e os 16 anos e 11
meses. Os resultados obtidos, através da
aplicação desta escala, podem ser sintetizados
em três resultados principais e de referência,
identificados como Q.I. Verbal, Q.I. de Realização
e Q.I. da Escala Completa, cuja análise permite
determinar a qualidade do desempenho da
criança relativamente a um conjunto de aptidões
intelectuais. A WISC-III é composta por treze subtestes, que se dividem em dois grupos, sub-testes
verbais e sub-testes de realização.
É uma escala bastante rica que pode ser utilizada
com diferentes objetivos, tais como, avaliação
puramente cognitiva, ou como complemento da
orientação vocacional, do despiste de dislexia, da
avaliação de perturbações específicas de
aprendizagem, da prontidão escolar, entre
outros.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Av. D. João II, Lote 4.69.01
1990-096 LISBOA

Data e Horário

Formação

Dia 9 e 16 de junho de 2018
(Sábado)

Das 10:00 às 17:00 horas

Preço de Inscrição
Até 02/06/2018
€ 150

Após 02/06/2018
€ 200

- Transferência bancária. O nosso NIB é 0010 0000 3333
5050 0012 2. Solicitamos que envie o comprovativo
(pode ser por email).
- Cheque emitido à ordem de Oficina Didáctica e enviado
juntamente com a ficha de inscrição. Possibilidade de 2
cheques pré-datados (30 mai. e 30 jun. ’18).
Caso a inscrição não seja aceite, os valores pagos serão
integralmente devolvidos.

Workshop

Aplicação, Cotação
e Interpretação da WISC-III
(Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças)

Dr. João Gavela - Psicólogo
Dra. Luísa Gil - Psicóloga

Inscrições Limitadas
25 Vagas
(Admissão por ordem de chegada da inscrição.)

Secretariado
Destinatários
Oficina Didáctica - Educação e Saúde
Psicólogos.
Enviar cópia da cédula profissional / certificado de habilitações.

Rua D. João V, 6-B (ao Rato) - 1250-090 LISBOA
Telef. 213 872 458
info@oficinadidactica.pt
www.oficinadidactica.pt

9 e 16 junho 2018

Temas

Dr. João Gavela - Psicólogo

Licenciado em Psicologia; Mestre em Psicologia Clínica e da
Saúde; Pós-graduação em Neuropsicologia; Pós-graduação
em Consulta Psicológica e Psicoterapia. Membro efetivo da
Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Nos últimos quinze anos teve a sua prática em clínica privada,
nas áreas de Lisboa e Évora, com crianças, jovens e adultos.
Especialista em avaliação emocional e cognitiva, bem como
no acompanhamento psicoterapêutico. Também exerce
funções como formador na área da Psicologia.

Avaliação Cognitiva, Quociente Inteligência,

Dra. Luísa Gil - Psicóloga

Licenciada em Psicologia; Licenciada em Psicopedagogia;
Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde; Pós-graduação
em Neuropsicologia; Pós-graduação em Consulta Psicológica
e Psicoterapia.
É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nos
últimos dezoito anos teve a sua prática em clínica privada, nas
áreas de Lisboa e Vale do Tejo, com crianças, jovens e adultos.
Especialista em avaliação emocional e cognitiva, bem como
no acompanhamento psicoterapêutico e
estimulação/reabilitação cognitiva. Também exerce funções
como formadora na área da Psicologia.

- Desenvolver e dotar os formandos de competências
teórico-práticas na utilização e interpretação da
WISC-III:
. Administrar e cotar os subtestes que compõem a
WISC-III;
. Interpretar quantitativamente e qualitativamente
os resultados dos subtestes, índices fatoriais e QIs
da WISC-III.

- Desenvolver competência prática ao nível da
elaboração do respetivo relatório de avaliação clínica.

Estudo de Caso, Relatórios Clínicos,

WISC-III, Sub-testes, Interpretação Clínica.

Conteúdos Programáticos

Módulo I
– Apresentação da escala WISC-III, Aplicação dos 13
sub-testes.

Módulo II
– Cotação integral dos sub-testes e análise do scatter.

Módulo III
– Analise dos aspetos cognitivos e da personalidade
nos sub-testes.

Módulo IV
– Estudo de casos - Cotação, resultados e relatórios
de avaliação

Objetivos

Metodologia

Formação expositiva, interrogativa e ativa, com
recurso a suporte audiovisual e participação ativa do
formando. Desenvolvida através da apresentação e
discussão de temas específicos sobre a administração,
cotação e interpretação da WISC-III, com forte
componente prática.

Ficha de Inscrição

Data: ___/___/ ____

Assinatura: __________________________________

Li e aceito as condições de frequência indicadas ao lado

|__| Junto envio Cheque:
Nº Cheque __________________do Banco ______________ no valor de _________€ de ____/____/___

|__| Pagamento por transferência bancária - envio em anexo o comprovativo.

Aplicação, Cotação e Interpretação da WISC-III (09 e 16 jun. '18)

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Morada |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Localidade |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cod. Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. _____________ Telemóvel _______________ Profissão: _____________________________________
Cartão de Cidadão ________________ Data de Nascimento ___/___/___ Naturalidade ___________________
Nacionalidade __________________ Local trabalho _____________________________ Tel. ___________
Pretendo Inscrever-me no Workshop:

(De acordo com o Decreto Regulamentar nº 35/2002, de 23 de Abril)

Nota: Todos os dados fornecidos são considerados CONFIDENCIAIS e não serão facultados a entidades terceiras, exceto para efeitos de eventual auscultação por parte do Sistema de Acreditação, sujeita a
uma aceitação dos visados. O formando tem o direito de, a qualquer momento, consultar, actualizar ou eliminar os seus dados pessoais. (Lei nº 67/98, de 26/10 – Lei de Proteção de Dados Pessoais).
Não autorizo a utilização dos dados fornecidos para efeitos de eventual acompanhamento, auscultação ou informação da formação realizada pela empresa.

- As ações têm um número limitado
de formandos, sendo utilizado o
critério da ordem de chegada;
·A OD reserva o direito de não aceitar inscrições que não venham
acompanhadas do respetivo
pagamento;
- A OD reserva o direito de adiar ou
anular a acão se o número de formandos não atingir o mínimo
requerido ou por motivos de força
maior. Nestes casos, os valores já
recebidos serão devolvidos, caso o
participante não deseje frequentar a
acção noutra data;
- As desistências deverão ser
comunicadas por escrito;
- No caso de desistência, o formando
só será reembolsado caso esta seja
comunicada até 2 semanas antes da
ação se realizar. Após esta data, não
há qualquer reembolso, podendo no
entanto a vaga ser ocupada por
outra pessoa.
- No final da ação será entregue um
certificado de presença, aos
formandos presentes em p elo
menos 85% das horas de formação.

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formadores

