
INFORMATIVO DE
CURSO

Vagas Remanescentes
NOME DO CURSO: AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA VISÃO - AFV

Modalidade: ( ) Híbrido ( x ) Presencial

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Modalidades da Educação Básica – GEMEB

Objetivo geral:

Oferecer formação continuada bem como orientar sobre questões a respeito da avaliação funcional da visão, aos professores que atuam em 
salas de recursos específicas de deficiência visual, professores itinerantes da área específica de deficiências visuais e profissionais das 
Equipes
Especializadas de Apoio à Aprendizagem, para serem capacitados a atuarem na Avaliação Funcional da Visão, nas Instituições Educacionais 
da SEDF.

Carga horária: Total: 60 horas Horas diretas: 42 Total de encontros: 14 Horas indiretas: 18 AVA: -----

Público-alvo:

Professores lotados em Sala de Recurso Específica de Deficiência Visual - 
SRDV Professores itinerantes da área Específica de Deficiência Visual - IDV
Profissionais das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem – 
EEAA. Contrato temporário

Pré-requisito: Encaminhar declaração de atuação nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recurso Específica de Deficiência 
Visual, Itinerante de DV, para o seguinte e-mail: cleaalmeidaa@gmail.com, até o dia 22/08 às 12h.

Critérios de
seleção: Sorteio

Nº de Vagas: 02 vagas

Apresentação do 

curso:

A avaliação funcional da visão (AFV) do estudante com deficiência visual baseia-se na verificação quantitativa e qualitativa da acuidade e do
campo visual, tendo como referência o uso da visão de forma natural e consciente. A AFV faz observação e coleta de informações úteis sobre
as  pessoas  e  contextos  para  compreender  as  habilidades,  competências,  dificuldades  e  necessidades  adaptativas  de  estudantes  com
deficiência visual, tendo em vista a intervenção adequada.
A avaliação funcional da visão permite uma análise das necessidades específicas dos estudantes com deficiência visual, dessa maneira é
possível fazer a previsão dos atendimentos adequados, intervenções e adaptações necessárias, garantindo assim a sua plena inserção no
ambiente escolar.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070

Telefone: 3901-2378

mailto:cleaalmeidaa@gmail.com


Conteúdos:

1. O aparelho da visão: definições e conceitos.
2. Conceito de Deficiência Visual.
3. Principais patologias visuais.
4. Compreensão do relatório oftalmológico.
5. Função visual - Visão Funcional.
6. Avaliação Funcional da Visão.
7. Elaboração do relatório de AVF.
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T-1 EAPE - SGAS
907 AE Lt 01

30/08/20
18

29/11/20
18

Quinta-feira Vespertino 14 h 17 h

Gerência -

         /         /             

Diretoria - DIAP

         /         /               

Diretoria - DIDEP

         /         /               

Chefia do EAPE

         /         /             


