
Escola-Sede: Secundária Francisco de Holanda 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta  

4814-528 Guimarães 

 

Telefone: 253 540 134   

Fax: 253540148  

Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com 

Programa da Ação 

 
Sessão  de 09 de maio 

 

1 

Regime Legal para a Inclusão (DL 54/2018 

de 04 de julho) 

- Matriz concetual 

2 

Opções metodológicas:  

- O Desenho Universal para a Aprendizagem; 

- A Intervenção Multinível de Resposta à Di-

versidade 

3 

Medidas de Suporte á aprendizagem e à inclu-

são: 

- Equipa Multidisciplinar de Apoio Educação 

Inclusiva 

4 Reflexão conjunta e conclusões. 

Ação com requisitos para ser reconhecida co-
mo ACD, nos termos do Despacho 5741/2015, 

Organização 

Refletir para Humanizar 

Auditório da ESFH 

 
Vítor Teté Gonçalves 

Maria de Belém Cunha  

Nota: será criada na plataforma CIRCOS do CFFH uma área 
reservada para partilha de materiais e práticas e um fórum 

para troca de experiências 

 

 

09 de maio, 18h– 21h 



A ação preenche os requisitos para ser reconhecida 

como ACD, nos termos do Despacho 5741/2015, de 

29 de maio. 

 

Pretende-se desenvolver a tarde de trabalho conjunto da 

seguinte forma: 

 Apresentação  e reflexão do  Regime Legal para a 

Inclusão e o impacto da DUDH na Educação e 

promoção do sucesso escolar de todas as crian-

ças e Jovens. 

 Opções metodológicas: aplicação e apreciação 

crítica. 

 Reflexão prática e debate 

 

Reconhecimento: 

Organização da ação 

Local de Realização: 

Auditório da Escola Secundária Francisco de Holanda  

O Porquê da Ação? 

 

Partilha de práticas: 

Será criado um espaço na plataforma CIRCOS do 

CFFH uma área reservada aos docentes com vista a: 

 

 

Partilhar materiais entre os intervenientes da ação de 

formação; 

 

- Promover o trabalho colaborativo durante e após a 

conclusão da ação; 

 

- Comunicar/dialogar sobre os efeitos da ação; 

 

- Facilitar e apoiar o trabalho a desenvolver nas es-

colas; 

Equipa Formadora: 

 

 

Vítor Teté 

 

Maria de Belém 

 

A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter 
direitos.  A 10 de dezembro de 2018, Dia dos Di-
reitos Humanos, celebramos o 70.º aniversário da 
adoção da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos. O primeiro lugar de aprendizagem, mas so-
bretudo de prática, dos direitos humanos é a escola, 
defendeu o constitucionalista e comissário das come-
morações do 70.º aniversário da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, Vital Moreira, defendendo 
o "papel incontornável da escola" no ensino dos 
direitos humanos e da educação para a cidadania, 
não apenas da perspetiva da aprendizagem, mas 

da prática.   

Nesta linha e na sequência da recente legislação a 
nível da organização e do funcionamento das res-
postas educativas para o sucesso de todas as cri-
anças e jovens em contexto escolar, sem exceção, 
a presente ação visa a capacitação dos docentes 
para a implementação do quadro para o regime 
legal para inclusão  (Decreto-Lei n.º 54/2018), vi-
sando entre outros, compreender os seus princí-

pios e as opções metodológicas subjacentes.  

"Os direitos humanos e o compromisso com a Inclusão” 


