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Licenciada em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra, e a frequentar a Formação 
Pós-graduada em Terapia Comportamental e Cognitiva em crianças e 
adolescentes.

Atualmente entrega a equipa técnica do Centro PIN–Progresso Infantil onde 
desempenha funções de formação, avaliação e intervenção psicológicas, no 

núcleo de Défice de Atenção/Hiperatividade, Perturbações do Comportamento e Humor.
 
A sua área de interesse e na qual se tem especializado relaciona-se com as perturbações de 
ansiedade, como perturbação de pânico, fobias, ansiedade de separação e mutismo seletivo.

DRA. MARIA JOÃO SILVA

PROF. DRA. ANA RODRIGUES
Doutorada em Educação Especial; Licenciada e Mestre em Educação 
Especial e Reabilitação.
Doutoramento desenvolvido no domínio da Avaliação e Diagnóstico da 
Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA).
 
Curso de Formação Avançada em Perturbação de Hiperactividade e Défice 
de Atenção pela Universidade de Harvard em 2001.

 
Actualmente, e desde 1990, é docente da Faculdade de Motricidade Humana, lecionando nos 
cursos de Licenciatura e Mestrado em Educação Especial, Reabilitação Psicomotora e Mestrado 
em Desenvolvimento da Criança. Leciona também na Unidade Curricular de Áreas de Aplicação 
da Psicologia Educacional, do 4º ano do mestrado Integrado em Psicologia.

Interesses na área da PHDA e perturbações do comportamento na infância e adolescência, 
nomeadamente na avaliação e diagnóstico e em programas de intervenção clínica, parental e 
escolar.

A Associação DAH! pretende ser uma referência a nível nacional de apoio à PHDA.
Pretendemos também ser a representante a nível internacional em parceria com as instituições que 
defendem os interesses dos portadores de PHDA e suas famílias, tanto a nível europeu como mundial.  
A DAH! é formada por uma equipa de portadores, familiares, amigos e técnicos que estão envolvidos 
de uma forma direta com a PHDA.

ORADORAS··· ···

Devido à necessidade que nós portadores, sentimos na divulgação de informação adequada sobre a 
Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade (PHDA) uma vez que esta perturbação tem sido 
objeto de muitos mitos e mal entendidos e em mais uma tentativa de os desfazer voltamos com mais 
uma iniciativa na forma de duas acções de sensibilização do dia 10 de maio em Monção , no 
Auditório Dr. José Emílio Moreira, na Instalações da EPRAMI. 

PERTURBAÇÃO HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO

IMPACTO NA FAMÍLIA E NA ESCOLA 
 

Nesta acção tentamos sensibilizar para o impacto que a PHDA tem no seio familiar 

e no contexto escolar. Quer do ponto de vista do desenvolvimento individual, quer do 

ponto de vista das relações sociais. Tentamos sensibilizar para a importância do papel 

dos pais, falando sobre a nossa experiência na intervenção com famílias. Abordaremos 

o contexto escolar remetendo para as estratégias que as escolas poderão adoptar para 

melhor integrar crianças e jovens com esta perturbação.

15h

11h PERTURBAÇÃO HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO

UMA EXPLICAÇÃO E NÃO UMA DESCULPA 
 

Nesta acção de sensibilização vamos falar sobre a PHDA em geral. Desde a sua 

descrição clinica, às causas, ao desenvolvimento ao longo da vida, aos critérios de 

diagnóstico e formas de avaliação e intervenção. Vamos desfazer os mitos que, por 

menor conhecimento, se criaram em volta desta perturbação do desenvolvimento. E 

tentar esclarecer para que uma melhor compreensão conduza a melhores intervenções. 

E em consequência a uma maior qualidade de vida para as pessoas que vivem com 

uma PHDA e suas famílias. 

13h INTERVALO PARA ALMOÇO

17h ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

PROGRAMA··· ···


