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Apoio:

SABE O QUE É 
A EPILEPSIA?

O  QUE  FAZER  PERANTE  

UMA  CRISE  EPILÉPTICA?

QUAIS  AS  IMPLICAÇÕES  DA  EPILEPSIA  NA 

APRENDIZAGEM  E  QUALIDADE  DE  VIDA  DO  ALUNO?

Uma Escola bem informada pode 
prevenir o impacto social negativo

da epilepsia e ajudar os alunos
a desenvolverem todo o seu

potencial académico!

PROGRAMA DE ACÇÕES 
DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

SOBRE A EPILEPSIA
para Professores, Auxiliares de Acção 

Educativa e Alunos do 1º e 2º Ciclo

ACÇÕES  DE  FORMAÇÃO

Área geográfica:
Região da Grande Lisboa e Vale do Tejo.

Principais Benificiários:
Escolas com alunos com epilepsia

DA EPI



GENERALIDADES 

A Epilepsia é das doenças neurológicas mais comuns. 

Em Portugal, estima-se que existam entre 40.000 a 70.000 pessoas com 
epilepsia. 

Todos os anos surgem cerca de 4000 novos casos, na sua maioria crianças e 
adolescentes. 

Embora muitas crianças com epilepsia não revelem dificuldades no 
desenvolvimento psicossocial e cognitivo. A epilepsia pode estar associada a 
problemas de socialização e apendizagem. 

O PAPEL DA ESCOLA 

A sensibilização de toda a comunidade escolar é essencial para o desenvolvimento 
social e pedagógico do aluno com epilepsia.  

A compreensão da epilepsia permitirá aos profissionais de educação lidar com 
uma crise de forma calma e eficaz. 
Bem como,
a sua observação e relato da crise e de eventuais alterações no aluno ajudarão 
os pais a colaborarem com o médico no controlo das crises.

PROJECTO

OBJECTIVOS: 

Promover o conhecimento sobre a epilepsia e a forma adequada de actuar 
perante as crises epilépticas;
Reduzir o impacto psicossocial da doença e potenciar a integração das crianças 
com epilepsia;
Melhorar a comunicação e confiança mútuas entre os pais/familiares e os 
profissionais de educação de crianças com epilepsia;
Melhorar a articulação entre a escola e as entidades que podem prestar apoio 
médico, psicológico e social a crianças com epilepsia.

Faça parte deste projecto
e ajude a tornar a sua escola “amiga” do aluno com Epilepsia.
Se é Professor inscreva a sua Escola! Se é pai informe já a Escola do ser filho!

INFORMAÇÕES/ INSCRIÇÕES:
EPICENTRO SUL (Lisboa) 

Rua Carlos Mardel, nº 107 -3A
1900-120 Lisboa 
Tel. 21 847 47 98

E-mail: epicentrosul@hotmail.com

Programa de acções de formação e sensibilização sobre a epilepsia para 
professores, auxiliares de acção educativa e alunos do 1º e 2º ciclo.
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