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Ficha da Acção

Designação Respostas educativas para alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE): das orientações
teóricas/legais à mudança das práticas pedagógicas em sala de aula

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área B06 Descrição Educação Especial,

Cód. Dest. 99 Descrição Professores de ensino básico, secundário, educação especial e educadores de infância

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 5953106 Nome MARIA DE LURDES GOMES DA COSTA Reg. Acr. CCPFC/RFO-04259/97

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 7840047 Nome MARIA HELENA T. BRAGANÇA BORGES SOEIRO Reg. Acr. CCPFC/RFO-12606/01

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 11061161 Nome ANA SOFIA MARQUES MELO Reg. Acr. CCPFC/RFO-13694/01

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos

Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
A educação de alunos com NEE revela-se um desafio constante. Assim, urge responder às necessidades decorrentes
da aplicação da legislação, bem como analisar e alargar as práticas educativas, por forma a que todos os professores
adquiram os conhecimentos necessários para coordenar o processo educativo dos alunos com necessidades
educativas especiais.
É fundamental que todos os Professores nomeadamente os diretores de turma e professores titulares de turma
responsáveis pela coordenação do Programa Educativo Individual, conheçam pormenorizadamente os modos de
aplicação da legislação em vigor, os documentos organizadores das respostas educativas e a sua articulação com a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).
O paradigma da escola inclusiva e a atual diversidade de oferta formativa exige de todos os professores não só o
conhecimento científico da sua área, mas formação específica para intervir de forma adequada com alunos com
necessidades educativas especiais. É condição necessária identificar os níveis de funcionamento do aluno em
diversas áreas e reconhecer os fatores que obstaculizam ou precipitam a aprendizagem. Por conseguinte, qualquer
conteúdo programático que se pretenda transmitir carece de planificação elaborada de acordo com as especificidades
das necessidades educativas especiais.
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No âmbito desta oficina, propõe-se a criação de um espaço de reflexão e de desenvolvimento individual e profissional
que abarque, num sustento teórico e prático, os vários aspetos da aplicação da legislação em vigor, as estratégias e
as metodologias mais adequadas ao trabalho em contexto de sala de aula e a partilha de conhecimento/experiência
que promova a resolução dos problemas emergentes na prática profissional.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta oficina de formação pretende-se levar os formandos a:
-Desenvolver uma visão compreensiva da legislação em vigor no âmbito da Educação Especial;
- Aumentar as suas capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de investigação em domínio das políticas
educacionais inclusivas;
- Ampliar conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos na esfera das NEE;
- Consolidar conhecimentos sobre as modalidades de atendimento a alunos com NEE;
- Promover iniciativas para resolver problemas emergentes da prática profissional;
-Analisar e refletir sobre as problemáticas de ensino/aprendizagem de alunos com NEE;
- Gizar respostas, adequando estratégias;
- Planear e construir planos educativos que envolvam avaliação e intervenção em alunos com NEE aplicando
estratégias e metodologias em contexto de sala de aula.

Conteúdos da acção
- Enquadramento da perspetiva inclusiva na escola - 2h;
- Caracterização e tipificação das NEE com aplicação prática em contexto de turma - 3h;
- Princípios orientadores da legislação em vigor -2h;
- O processo de referenciação e avaliação - 3h;
- Aplicação das medidas do regime educativo especial - 3h;
- Planeamento e programação: o Programa Educativo Individual - 6h;
- Estratégias e metodologias diferenciadas para alunos co NEE em contexto de sala de aula - 6h.

Metodologias de realização da acção
A realização da oficina será alicerçada nas componentes do saber-fazer prático ou processual. Desenvolver-se-á em
sessões presenciais (teórico-práticas) e em outras tantas horas de trabalho autónomo. Trata-se de um ensino-
aprendizagem marcadamente centrado nas necessidades dos formandos, sendo de realçar uma componente de
reflexão significativa. Fomentar-se-á o trabalho individual, cooperativo e colaborativo na exploração de casos práticos,
designadamente:
- Análise do processo de referenciação e avaliação das NEE;
- Elaboração, implementação e acompanhamento dos Programas Educativos Individuais e Programas Individuais de
Transição;
- Análise das medidas educativas de acordo com a legislação em vigor;
- Reflexão com vista à reformulação de práticas e partilha de experiências.
Nas sessões presenciais os formandos serão convocados a construir planos educativos que envolvam a intervenção e
avaliação em alunos com NEE, a ser aplicados em contexto de sala de aula (trabalho autónomo) fazendo a aferição
dos resultados obtidos e respetivos registos, que servirão de base para, em sessão presencial conjunta, serem
analisados e debatidos.

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 qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%

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

Forma de avaliação da acção
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;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE
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Processo

Data de recepção 04-11-2016 Nº processo 96344 Registo de acreditação CCPFC/ACC-89615/17

Data do despacho 21-12-2016 Nº oficio 616 Data de validade 21-12-2019

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Especialistade Formação
B.I. Nome
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