
CONSELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

CURSO DE FORMAÇÃO 
An2-A 

1. DESIGNAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 

Estratégias de intervenção na prática pedagógica com alunos com necessidades educativas especiais 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE PROPONENTE 

Com a perspetiva dos intervenientes, no processo de evolução dos alunos com necessidades educativas 
especiais, perceberem que, para se chegar a um consenso multi e interdisciplinar é preciso que entendamos 
que somos nós, profissionais e familiares, os necessitados de "necessidades educativas especiais". 
Para tal, é preciso que tenhamos assente no "self profissional" o conceito de necessidade especial e, 
sobretudo, quais as necessidades específicas especiais de cada subsistema. 
Com esta ação de formação propomos aos professores uma discussão, de forma circular, para definirmos 
as necessidades pedagógicas, sociais, familiares  e de bem estar especiais.  
Urge fazer uma análise e reflexão  das mudanças em curso no âmbito da educação especial, de forma a 
melhorar as respostas de prestação dos serviços de apoio especializado na escola: planear, organizar, 
monitorizar e consolidar as respostas adequadas para os alunos com necessidades educativas especiais. 
A crescente mudança que se vai operando na sociedade (na escola)  exige uma educação de qualidade para 
todos, que contribua para formar cidadãos participativos na construção de uma sociedade assente na 
cooperação, na parceria, na igualdade de oportunidades.  
  

3. EQUIPA FORMADORA/DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 

3.1 Nome do formador/es ROSANIA FERREIRA DA PENHA DE SOUSA REBELO e 

respetivo/s CC 140523294 

3.2. Destinatários da ação: Professores do ensino básico, secundário, de educação especial e educadores 

de infância      

4. OBJETIVOS A ATINGIR 

De uma forma global, pretende-se que os formandos, ao frequentarem este curso, adquiram 
conhecimentos e competências pedagógicas que resultem na mudança de atitudes e de práticas educativas 
especiais, de forma a assumirem um papel determinante na promoção de uma escola e de uma educação 
verdadeiramente inclusiva, através de:  
 - Aquisição de conhecimentos teóricos que os ajudem a construir atitudes mais positivas face à inclusão 
escolar dos alunos com NEE;  

- Desenvolvimento de competências técnico pedagógicas sobre procedimentos e práticas educativas com 
alunos com NEE, numa perspetiva de trabalho em parceria (aplicação da legislação atual);  

- Desenvolvimento de competências ao nível da ação educativa direta com alunos com NEE em contexto 
de grupo/turma: planificação de atividades; definição de metodologias, estratégias e recursos materiais; 
avaliação de resultados; 

- Construção de materiais pedagógicos adequados ao contexto de cada aluno/grupo; 

- Reflexão do trabalho/metodologias experimentadas; 

- Desenvolvimento de uma atitude proactiva face às dificuldades e a adoção de dinâmicas pedagógicas 
assentes no trabalho em parceria com todos os agentes educativos e equipa multidisciplinar.      



5. CONTEÚDOS DA AÇÃO (Descriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a 

cada componente) 

1. Breve abordagem da escala do desenvolvimento psicomotor segundo Gesell e escala do desenvolvimento 
da Aprendizagem segundo Piaget e Vygotsy (abordagem teórico/concetual (4h)) 
 1.1. Génese e evolução das NEEs 
 1.2. Vantagens da educação Inclusiva  
 1.3. Obstáculos e constrangimentos à implementação da educação Inclusiva  
  
2. Enquadramento legislativo (4h) 
2.1.Evolução legislativo versus evolução nas práticas educativas   
2.2. Abordagem teórica ao Decreto-lei nº3/2008, de 7 de janeiro 
2.3. Estudo de caso à luz da legislação atual: etapas e procedimentos 
 

3. Metodologias e estratégias promotoras ao desenvolvimento do aluno com NEE na Educ. Inclusiva (7h) 
3.1. Organização dos espaços educativos  
3.2. A construção partilhada de materiais  
3.3. O trabalho cooperativo na sala de aula  
3.4. A articulação/colaboração entre os vários parceiros educativos e equipa multidisciplinar, discussão 
partilhada sobre os estratégias utilizadas e elaboração de um “roteiro” conclusivo, visando a criação de um 
modelo adequado ao agrupamento de escolas. 

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a 

ministrar: teóricas, teórico/práticas, práticas, de seminário) 

O Curso de Formação terá 15 horas de formação presencial. As sessões presenciais assumirão um caráter 
teórico-prático, uma vez que para além de se pretender dotar os formandos de conhecimentos específicos, 
pretende-se, também, que eles contextualizem esses conhecimentos nas suas práticas educativas.  
Assim, serão utilizadas metodologias expositivas, ativas, interrogativas e de trabalho cooperativo (em 
grupo), de forma a permitir que os formandos possam expôr as suas experiências e confrontá-las com as 
experiências dos outros, à luz dos conhecimentos que irão sendo adquiridos.   
Nas sessões, haverá ainda espaço para discussão, reflexão e partilha de experiências, sempre com o cuidado 
do anonimato.  

Os formandos poderão ficcionar “estudo de caso”, em que sejam aplicados os conhecimentos teóricos, 
acompanhado de  relatório crítico que identifique, quer as dificuldades e constrangimentos à inclusão dos 
alunos com NEE, quer as possibilidades de ultrapassar essas dificuldades e ou constrangimentos. 
 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA AÇÃO 

      

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho 

4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 

1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos 

indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação: 

       - Envolvimento e participação nas atividades e tarefas das sessões – 40%  

       - Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60% 

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação. 

9. FORMA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de: 

- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE; 



- Trabalho/Relatório dos formando(s); 

- Relatório do/s formador/es; 

- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE. 
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