
É uma associação sem fins lucrativos, 
fundada em dezembro de 1998, que 
presta apoio a crianças e jovens com 
caraterísticas de sobredotação e às 
suas famílias, nas múltiplas áreas 
de capacidade e atividade humana, 
tendo em vista o desenvolvimento 
integral, a melhoria da qualidade de 
vida e a inclusão escolar e social. 
Destina-se ao estudo e intervenção 
na área da sobredotação e do 
talento, desenvolvendo as seguintes 
atividades:

· Consulta psicoeducacional de 
crianças e jovens;
· Implementação de programas de 
enriquecimento e atividades lúdicas/ 
lazer;
· Realização de estudos e emissão de 
pareceres na área;
· Consultadoria junto de instituições 
ou pessoas singulares;
· Formação e aconselhamento de 
técnicos de educação e famílias; 

· Edição de material bibliográfico ou 
instrumentos de trabalho; 
· Sensibilização da opinião pública 
e da população em geral para a 
problemática da sobredotação; 
· Conceção e validação de instrumentos 
para a identificação e atendimento de 
crianças e jovens com caraterísticas de 
sobredotação e talento;
· Criação de estruturas e equipamentos 
adequados à intervenção dos diferentes 
domínios de apoio. 

A ANEIS possui várias delegações 
no país, no sentido de providenciar 
um atendimento regionalizado dos 
problemas e necessidades na área da 
sobredotação e do talento.
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PISTA| 1 (2ª edição) 
Projeto de identificação da sobredotação 
e do talento em alunos do 1º C.E.B. em 
agrupamentos de escolas do Ministério da 
Educação

ETC - Estímulo ao Talento e à 
Cooperação
Campos de Férias com atividades 
desportivas, de socialização e lazer 
desenvolvidas para as crianças e jovens, 
suas famílias e técnicos voluntários da 
ANEIS. 

Programa Parentalidade Positiva
Objetivos
· Auxiliar os familiares de crianças e jovens 
sobredotados;
· Promover a expansão da parentalidade 
positiva e o envolvimento dos pais na 
educação dos seus filhos;
· Promover competências parentais dos 
pais das crianças e jovens sobredotados;
· Fomentar a qualidade de vida e bem-
estar dos pais e/ou prestadores de 
cuidados primários de crianças e jovens 
sobredotados.

Projeto Pequenos Exploradores 
Programa semanal com atividades 
extracurriculares para o enriquecimento da 
criatividade destinado a alunos do 1º e 2º 
C.E.B., desenvolvido no Colégio Paulo VI. 
Este programa permite que os alunos: 
· Dirijam a sua própria aprendizagem; 

PEDAIS
Programa de Enriquecimento em 
Domínios da Aptidão Interesse e 
Socialização

Objetivos
· Aprofundar conhecimentos e 
competências;
· Diversificar as áreas de interesse 
pessoal e vocacional;
· Promover a criatividade;
· Desenvolver competências pessoais, 
sociais e emocionais.

Áreas de aptidão
Temáticas de interesse
· Ciências exatas e naturais;
· Expressões artísticas, musical, etc;
· TIC;
·Filosofia com crianças e jovens;
·Robótica;
· etc.

Competências Sociais e Emocionais
Objetivos
· Fomentar competências sociais e 
emocionais das crianças e jovens 
sobredotados;
· Fomentar competências de resolução 
de conflitos pessoais e interpessoais;
· Promover a assertividade;
· Proporcionar estratégias de coping;
· Promover regras sociais básicas de 
convivência e respeito.

· Desenvolvam a sua capacidade prática e 
espírito crítico; 
· Aumentem os níveis de autoconfiança; 
· Desenvolvam conhecimentos práticos sobre 
uma temática que exploraram a fundo; 
· Descubram novas aptidões, interesses e 
capacidades práticas; 
· Discutam as suas experiências de 
aprendizagem e os seus pbjetivos; 
· Desenvolvam a capacidade de 
autorreflexão e metacognição.   

Factos 
· Estima-se que existam entre 3 e 5% de 
crianças e jovens com características de 
sobredotação nas escolas. 
· Os alunos com altas capacidades 
podem não se destacar em todas as áreas 
do currículo escolar. 
· Os alunos com características de 
sobredotação provêm de todas as classes 
socioeconómicas. 
· As crianças e jovens com altas 
capacidades devem ser identificadas de 
forma a terem um atendimento adequado. 
· A aceleração escolar envolve formas 
e procedimentos diversificados de 
ajustamento do currículo às características 
e necessidades educativas específicas dos 
alunos sobredotados.
· O enriquecimento é uma resposta 
educativa que permite ampliar e 
diversificar as aprendizagens dos alunos 
em função dos seus interesses, aptidões e 
necessidades educativas.
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Funcionamento
Periodicidade semanal, 
aos sábados de manhã 

das 09h45 às 12h45 no 
Colégio Paulo VI

Parceiros 


