FORMAÇÃO (8 horas)

TÉCNICAS
DE
LEITURA
RÁPIDA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO

FORMADORAS:
Dra. Susana Oliveira
Dra. Olímpia Moreira

INSCREVA-SE EM

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO
Clínica, Formação Especializada e Investigação
Rua Alexandre Herculano, 371, 2.º Esq. | 4000-055 Porto
Telefone/Fax: 222 019 837 | Telemóvel: 916 101 907 | Web: www.ipnp.pt | E-mail: formacao@ipnp.pt

APRESENTAÇÃO

Tendo a leitura uma importância fundamental na construção do conhecimento, esta deverá ser encarada como
uma actividade dinâmica e prazerosa. Actualmente somos “bombardeados” diariamente com uma incomensurável
variedade de informação que temos que assimilar de modo rápido e eficaz.
A leitura dinâmica é uma técnica desenvolvida com base nos conhecimentos das neurociências que permite não
apenas uma leitura rápida, mas uma leitura eficiente, acompanhada de compreensão e memorização da
informação.
Esta formação permitirá adquirir competências práticas de leitura rápida para um menor gasto de tempo com
uma maior capacidade de assimilar a informação. Inclui o ensino de técnicas adequadas à leitura de poucas
páginas, de informação não técnica, como de livros ou revistas, e de informação científica. É por isso uma
técnica de interesse para os profissionais que necessitam de ler grandes quantidades de informação escrita,
beneficiando com o aumento da velocidade de leitura.

OBJECTIVOS

Pretende-se que no final do curso os/as formandos/as sejam capazes de:
» Identificar e eliminar vícios da leitura;
» Desenvolver funções cognitivas como a atenção, concentração, percepção e memória;
» Conhecer e utilizar técnicas que contribuem para o aumento da velocidade e compreensão da leitura;
» Tornar a leitura eficiente;
» Melhorar o desempenho no trabalho;
» Motivar para o estudo e para a aprendizagem.

DESTINATÁRIOS

» Profissionais do ensino e da investigação;
» Estudantes e licenciados em qualquer uma das seguintes áreas: Psicologia, Medicina, Educação, Enfermagem,
Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Social, e todos aqueles que desejam aprimorar a eficiência da
leitura.

PROGRAMA

1. Leitura: o que é?
2. Vícios de Leitura.
3. O olho e seus movimentos.
4. Percepção visual.
5. Velocidade de Leitura e Compreensão.
6. Técnicas de Leitura Rápida.
7. Optimização Funcional: a eficácia no estudo.

INSCREVA-SE EM

FORMADORAS

Dra. Susana Oliveira - Psicóloga Clínica, mestranda em Neuropsicologia Clínica. Formadora certificada.
Investigadora do Departamento de Psicologia do Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte no campo da
Neuropsicologia Clínica e Cognitiva. Exerce prática privada em diversas clínicas e no Instituto de Psicologia e
Neuropsicologia do Porto.
Dra. Olímpia Moreira - Terapeuta da Fala; exerce prática privada em diversas clínicas e no Instituto de Psicologia
e Neuropsicologia do Porto; investigadora na área da deglutição em idosos; participante em acções de
voluntariado na área; interventora em jardins-de-infância, lares e domicílios.

