Formadores:

Helena Fonseca, Carla Louro,
Fátima Paté, Cristina Serra,
Luísa Moreira

Educ. de Infância, Prof dos ensinos Básico e Secundário e Ensino Especial
Local: PORTALEGRE
Local: PORTALEGRE

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Curso de Formação - 25 h
CCPFC/ACC-90837/17

Formação Contínua de Pessoal Docente

Ação: Orientações
Curriculares para
TIC escola
no 1º Ciclo
do Ensino Básico
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deas
uma
inclusiva

Inscrições até 11/Jun/2019
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Vínculo:
Bacharelato

Contrato

Quadro de vinculação

Grau académico:

Educação Pré-Escolar

Licenciatura

Nível de Ensino:

1º CEB

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

Outro

Sem vínculo

Mestrado

Pós-graduação

Doutoramento

2º CEB

Ensino Secundário

Outro

3º CEB
Educação Especial

Qual? ____________________
_________________________

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para
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SegurançaSocial
Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________
______________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______
E.mail: _________________________________________@____________________________________

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________
CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Nome: __________________________________________________________________________________;

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Educ. de Infância, Prof. dos ensinos Básico e
Secundário e Ensino Especial

Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Para o
desenvolvimento de
uma escola inclusiva

Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva
Metodologias







Este curso decorre da alteração legislativa,
desencadeada no presente ano, e que procura
dar corpo à noção de “Escola inclusiva de 2ª
geração”.
O desafio que se coloca às escolas é responder aos alunos com necessidades educativas específicas, o que no âmbito de uma escola inclusiva, exige que sejam encontradas respostas para que cada um aprenda independentemente da sua situação pessoal e social,
assegurando a todos a aquisição de um nível
de competências que permita a plena integração social.
Neste sentido, os conteúdos desta formação foram delineados tendo em conta:
 Existência de um novo enquadramento legal
para a educação inclusiva;
 Recomendação n.º 1/2014, de 23 de junho
emitida pelo CNE, no que se refere à realização de ações de formação contínua dirigida a
docentes em geral e de educação especial
em particular, que visem o desenvolvimento
de estratégias e instrumentos de promoção
das aprendizagens junto dos alunos com
necessidades educativas especiais
 Necessidade de atualização e aprofundamento de conhecimentos por parte dos docentes na área da educação inclusiva.

Apresentação do enquadramento legal da educação
inclusiva;
Análise e discussão de conceitos;
Análise de documentos legislativos e enquadradores
da intervenção;
Reflexão sobre conceitos e práticas.

Conteúdos
1. Enquadramento concetual da educação inclusiva;
2. Os Direitos - famílias e crianças;
3. Desenho universal para a aprendizagem;
4. O trabalho em equipa multidisciplinar;
5. Enquadramento legal da educação inclusiva;
6. Conceitos, princípios-chave e definições operacionais;
7. Recursos específicos de apoio à aprendizagem e
à inclusão;
8. Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
9. Determinação da necessidade de suportes à
aprendizagem e à inclusão;
10. Avaliação de competências e conhecimentos,
progressão e certificação;

Público-alvo:
Educ. de Infância, Prof dos Ensinos Básico e
Secundário e Ensino Especial

1 turma:

Objectivos

CEFOPNA

Capacitar docentes para a formação e sua replicação sobre a implementação do novo enquadramento legal da educação inclusiva.

14, 15, 29/Jun; 06/Jul

Cronograma:
Formadores:
Helena Fonseca, Carla Louro, Fátima Paté, Cristina
Serra, Luísa Moreira

